
1

Jan Prchal

P o l n á

Nakladatelství Linda Polná
2010



2

Copyright © Jan Prchal, 2010
Photography © Jan Prchal, Lucie Prchalová, Klub Za historickou Polnou, Městské muzeum Polná



3

Milý čtenáři,

právě jsi otevřel obrazovou knihu o městě Polná. Nejstarší dějiny města sepsal podrob-
ně již koncem 19. století kněz František Pojmon (vyd. 1897 a 1990), historii Polné a re-
gionu se faktograficky věnuje kniha kolektivu autorů Polná 1242–1992, vydaná v roce 
1992 u příležitosti 750 let od nejstarší písemné zmínky o Polné. Památkám, polenskému 
lidu, okolní přírodě, ale především dějinám města Polné byla věnována i řada dalších 
děl, mnohá z pera fundovaných autorů. Zařazovat tedy znovu zevrubně historii města by 
bylo neúčelné. Z těchto důvodů se budeme věnovat v historické části textu dějinám města 
spíše okrajově, přičemž si všimneme jen nejpodstatnějších událostí a zmíníme nejdůleži-
tější data. Text často navazuje na vybrané fotografie a obrázky. Hlavním záměrem je tedy 
přiblížit podobu města především v 19. a 20. století.

Rád pracuji se starými dokumenty, které, podobně jako můj otec, po celý život sbírám 
a shromažďuji. Ve spoustě dobových dokladů mají vedle listin své důležité místo jiné dru-
hy dokumentů – fotografie a pohlednice. Takové snímky mají velkou vypovídací hodnotu. 
Zatímco u pamětníka, kronikáře, písmáka, vlastivědného badatele se přece jen sem tam 
může při interpretaci historických událostí či popisu památky vloudit nepřesnost, obrázky 
pořízené čočkou fotoaparátu jsou pravdivé, skutečné. A pak, staré fotografie a pohlednice 
mají schopnost oslovit a potěšit snad úplně každého. Jistě i proto si podobně zaměřené 
publikace v poslední době získávají stále větší oblibu. Každý z nás, ať je starší či mladší, 
je přece pamětníkem, každý se rád vrací ve svých vzpomínkách do minulosti. 

Kniha vznikala několik let a je určena širší čtenářské veřejnosti. Snažil jsem se neopo-
minout nic podstatného, ale musím připustit, že někteří z Vás mohou postrádat podrobněj-
ší popsání určitého místa, životopis osobnosti či popis některého z dalších významných 
domů... Ovšem každá takováto publikace je víceméně subjektivním výběrem shromáž-
děných dat a informací a jejich uspořádání a způsob prezentace je „v rukou“ konkrétní-
ho autora. Údaje a data čerpaná z kronik, dobových dokladů, soukromých poznámek či 
vzpomínek pamětníků byla ověřována; omyl však nelze nikdy vyloučit. Jestliže jsem se 
přesto v textu dopustil chyb a nepřesností, omlouvám se. 

V závěrečné kapitole Dříve a dnes jsem záměrně zařadil několik historických a sou-
časných fotografií určitých částí města; dokumentují stavební vývoj, minulost a přítom-
nost Polné.

Při konečné úpravě knihy jsem uvítal radu a pomoc od několika přátel, kterým touto 
cestou za nezištnou spolupráci srdečně děkuji; jejich jména jsou uvedena v tiráži. Rovněž 
děkuji všem známým z Polné, kteří na moji výzvu zapůjčili několik dosud neznámých 
historických fotografií města; v souboru obrazových příloh jsou rozhodně zpestřením. 

Jan Prchal
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Z nejstarší historie

Polná, místo s bohatou historií, se nachází na křižo-
vatce cest v samém středu Českomoravské vrchoviny 
v lesnaté krajině mezi městy Jihlava, Žďár nad Sázavou 
a Havlíčkův Brod. Před kolonizací Vysočiny křižova-
ly toto území obchodní stezky vedoucí do všech svě-
tových stran. Dnes je prokázáno, že několik takových 
významných dálkových komunikací procházelo přes 
náš region. To dosvědčují archeologické nálezy šňůrové 
keramiky při hloubení sklepů v měšťanském pivovaru 
v Komenského ulici, kamenného byzantského křížku 
v úvozu zemské stezky Kleštěr, nebo alexandrijských 
a římských mincí z období 3. století našeho letopočtu 
v blízkosti prastaré komunikace zv. Haberská stezka za 
městem ve směru na Zábornou v roce 1862, římské min-
ce na zahrádce vedle Dolní brány v roce 1973 a další 
římské mince v roce 2009 na Svatoňově kopci. To jsou 
předměty, které prokazují přítomnost lidí v dávných 
dobách na území pozdějšího města. S určitostí může-
me tvrdit, že Polensko bývalo již za starověku poměrně 
frekventovanou průchodní částí Vysočiny. 

K postupnému trvalejšímu osídlování našeho kraje 
docházelo od konce 12. století. Po objevení stříbrné rudy 
v oblasti mezi Polnou a Přibyslaví a v okolí Jihlavy zde 
byly ve 13. století zakládány další četné osady. Polná 
byla založena patrně počátkem 13. století, ale existenci 
prvního osídlení na území dnešního města již koncem 
12. století můžeme připustit. Věrohodně se jeví tvrzení, 
že nejpravděpodobnějším důvodem pro založení Polné 
byla existence dálkové pozemní komunikace přes tuto 
lokalitu (Uherská cesta, jinak zvaná Královská) a patrně 
již koncem 12. století vznik strážního stanoviště; nikoliv 
tedy často zmiňovaná kolonizace území. Opevnění, po-
skytující bezpečí a odpočinek pro obchodníky a pocest-
né, se strážní posádkou bylo nejspíš umístěno na vrchu 
Kateřinov, který byl před postavením kostela sv. Kateři-
ny nazýván Strážný vrch. Cesta přes rozsáhlá lesní úze-
mí Vysočiny nebyla tehdy bezpečná a vznik strážního 
stanoviště a trhové vsi s kostelem přibližně v polovině 
trasy z Brna do Prahy má své opodstatnění. 

Spolehlivější nástin nejstarší historie Polné znemož-
ňuje nedostatek informací. Dokumenty, přístupné a ulo-
žené v českých archivech, jsou probádány a nález jiného, 
dosud neznámého písemného dokladu, který by přinesl 
nové důležité informace o prvopočátcích osídlení, mů-
žeme téměř vyloučit. Po vyčerpání studia dostupného 
listinného materiálu zbývá pro věrohodnější osvětlení 
dávných dějin již jen nenadálý a překvapivý archeolo-
gický nález v samotné Polné nebo v blízkosti starých, 

mnohdy již zaniklých komunikací. Je obtížné jedno-
značně popsat původ nejstarších majitelů a snad i za-
kladatelů Polné a nic na tom nejspíš nezmění ani syste-
matické studium pramenného materiálu. Z útržkovitých 
zpráv z dávné historie Polné vytvářejí mnozí badatelé 
nejrůznější, často si odporující, kombinace a spekulace, 
které nelze jednoznačně přijmout. Budeme se proto dr-
žet buď dosud spolehlivě doložených výkladů nebo se 
přikloníme sice k hypotetickým, nicméně vcelku logic-
kým tvrzením, která z dosavadních bádání vyplývají. 
Polná jako „město královské“ je často uváděna letopoč-
tem 1265, spolehlivý údaj je znám až z roku 1346.

Stejně tak o původu názvu Polná (Polmna, Polnau, 
Polm…) se můžeme jen dohadovat; má několik výkladů 
– od slov „pole“, „polní hlídka“, „polom“ – vymýcení 
lesa, „plamen“ – žďáření, tj. vypalování lesa pro osídle-
ní, nebo snad vznikl od něčeho, co se dělilo na polovi-
nu, např. umístění osídlení na česko-moravském pomezí 
přibližně v polovině cesty z Brna do Prahy atp.

Páni z Polné

Polnou od 
dávných dob dr-
žely významné 
šlechtické rody. 
Prvními známý-
mi majiteli trho-
vé vsi s kostelem 
byli páni z Brat-
čic, později psaní 
z Polné. Nejčas-
těji uváděným 
vlastníkem roz-
lehlého území na 
Vysočině a sa-
motné Polné byl 
Jan z Polné, syn kladského kastelána Zbyslava z Brat-
čic. Jan z Polné je připomínán roku 1223, kdy již byl dr-
žitelem rozsáhlých majetků na severozápadě Vysočiny 
a vystupoval jako svědek na donaci pánů z Kostomlat 
pro klášter vilémovský; uveden je i v darovací listině 
z roku 1242, potvrzené králem Václavem I. Český pa-
novník tehdy stvrdil patronátní právo řádu německých 
rytířů k polenskému farnímu kostelu Panny Marie (Mat-
ky Boží). V královské listině jsou zmíněny i vesnice, 
z čehož lze odvozovat, že Polná byla již tenkrát význam-
nou lokalitou. Jan z Polné je vedle Jindřicha z Hradce 
nejstarší známý donátor šlechty, hlásící se k  rytířskému 

Historie města

Znak pánů z Polné dle Františka Pojmona
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na Špilberku, prodal panství Polná kolem roku 1320 Jin-
dřichovi z Lipé. V jiné odborné literatuře se dozvídáme, 
že po smrti Vikarta, který neměl dědiců, přešel majetek 
jako odúmrť na krále a od něj získal zboží za své služby 
Jindřich z Lipé. 

Páni z Lipé
Po nabytí ma-

jetku na českomo-
ravském pomezí 
potvrdil Jindřich 
z Lipé Polné všech-
na předešlá darová-
ní od pánů z Polné. 
Pravděpodobně za 
Jindřichovy vlády 
– před rokem 1329 
– byl hrad Polná, 
sloužící k ochraně 
zemských stezek 
a hraničního úze-
mí Čech a Moravy, 
ze strategických 
důvodů přestavěn 
a zesílen. Po jeho 
smrti (1329) zdědili 
rodinné statky sy-
nové Pertold, Jan, 
Jindřich a Čeněk 
z Lipé. Panství Polná 
připadlo Pertoldovi 
a Čeňkovi. V roce 
1345 vyhořelo téměř 
celé město. Pertold 
z Lipé udělil vyho-
řelým v Polné šestileté osvobození od všech daní, dávek 
a povinností; polenského a lipnického purkrabího Peška 
jmenoval vykonava telem své poslední vůle. Pertold za-
stával v postavení české šlechty významné místo – byl 
vyšehradským proboštem. 

(V dostupné historické literatuře se dočteme, že 
předkem bohatého rodu pánů z Lipé, stejně jako Berků 
z Dubé, Lichtenburků a všech ostatních Ronovců, byl 
Smil Světlický. Jeho vnuk Chval založil hrad a město 
Lipá /dnešní Česká Lípa/. Rod se brzy rozdělil na lip-
skou a pirkštejnskou větev. Patřil mu Moravský Krum-
lov, Lipnice, Německý /Havlíčkův/ Brod, statky v se-
verních Čechách a na Moravě. Členové rodu zastávali 
vysoké státní úřady. Jindřich z Lipé, zvaný „železný 
zemský hejtman“, byl uznávanou autoritou u české 
šlechty, respektoval ho i samotný král Jan Lucemburský, 
kterého Jindřich přivedl do Čech a přispěl ke zvolení za 
českého krále. Pro sebe a svůj rod získal Jindřich z Lipé 

řádu „špitálu P. Ma-
rie v Jeruzalémě“. 
Pány z Polné nám 
přibližuje latinsky 
psaná veršovaná 
kronika Cronica 
domus Sarensis 
(Kronika kláštera 
žďárského) z konce 
13. století. Jan z Pol-
né zemřel bez dědi-
ců údajně před ro-
kem 1250 a rozlehlé 
území získal jako 
královskou odúmrť 
patrně jeho příbuz-
ný, který se rovněž 
psal jako Jan z Pol-
né (některými his-
toriky uváděn jako 
Jan II. z Polné). Pol-
ná připadla koncem 
13. století jeho dvě-
ma synům Vikarto-
vi a Závišovi. Jeden 
z historických vý-
kladů nám sděluje, 
že Vikart z Polné, 
přísedící zemského 
soudu v Brně a pán 

Erb obce Bratčice; v levé části je vy-
obrazena orlice s roztaženými křídly 
– znak pánů z Bratčic a později i Jana 
z Polné, syna Zbyslava z Bratčic

Znak Jana II. z Polné, užívaný na pečeti 
také Závišem a Vikartem z Polné

Cronica Domus Sarensis (titulní list)

Znak pánů z Lipé

Pečeť Jindřicha z Lipé
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 dědičně hodnost nejvyššího maršálka králov ství. Od po-
čátku 14. století byl v českých zemích první významnou 
osobou po králi. V době časté nepřítomnosti krále Jana 
mu byla svěřována správa celého krá lovství a pro své 
mocenské postavení byl považován za nekorunovaného 
českého krále. V historické literatuře je často zmiňován 
jeho poměr s královnou Eliškou Rejčkou. Po celou dobu 
vlády Lucemburků byli páni z Lipé v popředí politické-
ho i společenského života. Poslední mužský člen rodu 
Čeněk zemřel v roce 1682 ve Slezsku.) 

Páni z Pirkštejna
V roce 1356 zís-

kal Polnou Ješek 
Ptáček z Pirkštej-
na, blízký příbuzný 
Pertolda a Čeňka 
z Lipé. Ten městu 
daroval význam-
ná privilegia, např. 
v roce 1365 udělil 
výsady polenským 
řezníkům; dovolil 
jim zřídit ve měs-
tě z jejich vlastních 
peněz deset mas-
ných krámů. Polné 
povolil užívat pečeti 
s ostrvemi a kaprem ze svého erbu a potvrdil privilegi-
um na vaření piva, udělené pány z Lipé. V roce 1389 je 
Ješek Ptáček připomínán naposledy. Za Ješkova nástup-
ce – Jana Ptáčka z Pirkštejna – bylo město rozšíře-
no. Ve válce uherského krále Zikmunda (který usiloval 
o vládu v českých zemích) s knížetem Joštem ze Zno-
jma a českým králem Václavem IV. připadl hrad Polná 
v roce 1404 Zikmundovi. Uherské vojsko pak několik 
měsíců plenilo vesnice kolem Německého Brodu, Polné 
a Měřína. Za věrnost králi Václavu IV. se Jan Ptáček stal 
po uzavření míru v roce 1405 přísedícím brněnského 
zemského soudu a také českého zemského soudu. Ne-
pochybně již před husitskými válkami vznikala za Jana 
Ptáčka polenská předměstí – Dolní město, Horní město, 
Zápeklí, Kateřinov a Žabokrty. 

Dalším majitelem Polné byl Janův syn, významný 
český politik Hynek Ptáček z Pirkštejna, často uváděn 
jako Hynce Ptáček. Poprvé je připomínán roku 1427, kdy 
po velkém obléhání Jihlavy podepsal na polenském hra-
dě příměří s Vilémem Ebserem, hejtmanem Albrechta 
Habsburského v Jihlavě; v tom čase již přestoupil k víře 
podobojí. V roce 1434 bojoval Hynek Ptáček na straně 
staroměstských měšťanů při dobývání Nového Města 
pražského a jako jeden z velitelů vojska panské jedno-
ty se zúčastnil i bitvy u Lipan. Z důvodu rozmnožení 

statků a těžby stříbrné rudy v okolí Přibyslavi přikoupil 
roku 1434 k panství Polná město Přibyslav, hrad Ronov 
a ves Silbersdorf (Stříbrné Hory). Vzniklo tak poměrně 
rozlehlé dominium Polná-Přibyslav zahrnující dvě měs-
ta, tři hrady, několik tvrzí a dvorů a přes třicet vesnic. 
Obratným politickým jednáním se Hynek Ptáček před 
i po smrti krále Zikmunda stal nejvlivnějším českým 
kališnickým politikem, vůdcem strany podobojí. V roce 
1437 zastával úřad zemského soudce. Značnou oporu 
měl zejména ve východních Čechách, kde byl od počát-
ku roku 1440 hejtmanem Kouřimského kraje a neofici-
ální, ale uznávanou hlavou spojených východočeských 
landfrýdů. Hynek Ptáček byl osobou s největším vlivem 
v království a sjednocujícím elementem utrakvistické-
ho vyznání a politiky. Kromě Polné vlastnil také Rataje 
nad Sázavou, kde ho 20. srpna 1444 zastihla smrt.

V roce 1442 Hynek Ptáček vydal Polné za služby 
ve válkách privilegium na vaření bí lého i černého piva 
a pálení kořalky. Polenští bojovali u Dubence, Černíko-
vic, Práče, Ostroměře i u Lipan. Polenským měšťanům 
daroval odúmrť, pro chudé a žáky lázeň. Pod vedením 
Hynka Ptáčka se 9. září 1443 konal na polenském hra-
dě sjezd předních představitelů strany podobojí a ně-
kterých krajských hejtmanů. Po Hynkově smrti se stal 
poručníkem jeho dětí a správcem polenského panství za 
nezle tilou dceru Markétu Ptáčkovnu rytíř Jan Čabelic-
ký ze Soutic, přítel Jiříka z Poděbrad, který se zaslou-
žil o sňatek Markéty s Jiříkovým synem – Viktorinem 
z Kunštátu. 

Páni z Poděbrad a Kunštátu
Sňatkem Mar-

kéty Ptáčkovny 
se synem českého 
krále v roce 1463 
přešlo panství Pol-
ná-Přibyslav na 
pány z Poděbrad 
a Kunštátu. Vikto-
rin z Kunštátu si 
předsevzal panství 
zvelebit, což se na-
plno projevilo až po 
válce s Uhry. V le-
tech 1463 a 1464 dal 
důkladněji opevnit 
polenský hrad. V době válečného stavu (1468–1479) po-
býval jistý čas na polenském hradě Viktorinův otec – 
král Jiřík z Poděbrad s vojskem. Na hradě v Polné také 
probíhala mírová jednání (1471, 1474). Sám Viktorin byl 
27. června 1469 při výpravě s vojskem proti králi Ma-
tyášovi ve Veselí nad Moravou Uherskými přepaden, 
zajat a následně devět roků vězněn. Od podzimu 1468 

Znak pánů z Pirkštejna

Znak pánů z Minsterberka a Kunštátu
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ovládali hrad Polná 
jako válečnou ko-
řist přes deset let 
páni ze Šternberka 
– přívrženci uher-
ského krále Maty-
áše, nejdříve Zde-
něk ze Šternberka 
a po něm od roku 
1476 jeho synové 
Jaroslav a Zdislav 
ze Šternberka. Po 
uzavření olomouc-
kých smluv o ko-
nečném míru získal 
Viktorin z Kunštátu 1. listopadu 1479 polenské panství 
zpět. 

Viktorin z Kunštátu dal po roce 1479 opravit a roz-
šířit městské hradby a hrad, městu daroval vlastní dům 
za účelem zřízení radnice a skladu soli, dal vybudovat 
rybník Peklo (16 ha), listinou z 25. listopadu 1479 ob-
novil a potvrdil výsady a práva, o něž město přišlo za 
války, a udělil nová včetně městského erbu a pečetě. 
Zavázal se nezatížit Polenské nespravedlivými robota-
mi ani daněmi a potvrdil znovu právo volně nakládat 
s majetkem. Město tak obdrželo podobný právní řád, 
jaký měla sousední Jihlava. Nový statut zajistil Polné 
výhodnější podmínky pro hospodářský vzestup a roz-
voj. V roce 1480 koupil Viktorin od žďárského klášte-
ra oblast Dářko a okolní bažiny. Velkými náklady byly 

svedeny  prameny z  rašelinišť, okolí zkultivováno a vy-
budován rybník Velké Dářko o rozloze 206 ha, dnes nej-
větší v kraji Vysočina. V roce 1483 vypukla v Praze vel-
ká morová epidemie. Král Vladislav II. Jagellonský po 
dobu trvání nákazy pobýval na polenském hradě a dal 
sem na čas přemístit i svou královskou kancelář. Velké 
finanční výdaje přivodily pánu z Kunštátu postupně ne-
malé problémy. Roku 1486 koupil panství Polná-Přiby-
slav od zadluženého Viktorina Jan Boček z Kunštátu. 
Viktorin z Kunštátu zemřel 30. srpna 1500 ve slezském 
Těšíně ve věku 57 let takřka opuštěný.

Jan Boček z Kunštátu vlastnil panství 18 let. Po jeho 
smrti (1504) zdědil majetek Hynek Boček z Kunštá-
tu; panství ale spravoval již za života otce. Roku 1502 
daroval svým poddaným v 35 vesnicích na polensko-
přibyslav ském pan-
ství odúmrť a Po-
lenským potvrdil 
právo vlastnit ryb-
ník Mastník. Dne 
15. prosince 1511 
potvrdil Polné měst-
ská práva udě lená 
Viktorinem z Kun-
štátu. V roce 1515 
prodal Hynek Bo-
ček panství Trčkům 
z Lípy. 

(Rozvětvený pan-
ský rod z Kunštátu 

Znak pánů ze Šternberka

Privilegium Viktorina z Kunštátu (originál uložený v Okresním archivu v Jihlavě, fond Městská správa Polná, inv. č. 1)

Znak pánů z Kunštátu
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dostal své jméno podle Kuny, který založil jihomoravské 
městečko Kunštát. Původní čtyři rodové větve se později 
rozrostly o další tři. Bouzovská byla nejstarší a vlastnila 
ještě Napajedla a Moravskou Třebovou, lysická držela 
Blansko a Rájec nad Svitavou, v Čechách Častolovice 
a Kostomlaty. Všechny rodové větve zanikají již v 15. 
a 16. století. Nejvýznamnější větev rodu – poděbradská, 
s velkým rodovým majetkem na Poděbradsku – dala 
zemi jediného krále voleného z řad české šlechty. Jiřík 
z Poděbrad se stal vůdcem utrakvistů po Hynku Ptáčko-
vi; byl schopný válečník i politik. Sňatkem s Kunhutou 
ze Šternberka a později s Johanou z Rožmitálu rozšířil 
své jmění. Obratným jednáním a koupí získal do rodo-
vého majetku knížectví minsterberské. Měl čtyři syny 
a tři dcery. Roku 1459 byl Jiříkův druhorozený syn Vik-
torin povýšen do stavu říšských knížat jako kníže min-
sterberský a hrabě kladský a roku 1462 byl knížecí titul 
udělen i ostatním Jiříkovým synům. Úmrtím posledního 
představitele rodu Karla Bedřicha v roce 1647 vymřela 
poděbradská větev, a tím vlastně i celý rod.) 

Trčkové z Lípy
Od roku 1515 

drželi Polnou a Při-
byslav Trčkové. 
Nejdříve Mikuláš 
Trčka z Lípy, který 
panství včetně Ro-
nova koupil 14. pro-
since za 10 800 kop 
pražských grošů na 
splátky, když pro-
dal hrad Svojanov 
a panství Děčín. 
Před úmrtím (ze-
mřel bez potomků 
3. dubna 1516) byl 
krátce hejtmanem království Českého. Polnou a Přiby-
slav zdědil jeho bratr Burian Trčka z Lípy. S majetkem 
však souvisel neuhrazený dluh a soudní spory s předcho-
zím majitelem Hynkem Bočkem z Kunštátu se vlekly až 
do roku 1519. Od 11. března 1522 byli hosty Buriana Trč-
ky na polenském hradě zá stupci tří českých stavů, aby 
zde uvítali krále Ludvíka Jagellonského s doprovodem 
na cestě z Uher do Prahy; k slavnostnímu uvítání došlo 
až 22. března mezi Polnou a Janovicemi a družina pánů, 
rytířů a měšťanů v čele se Zdenkem Lvem z Rožmitálu 
pak krále doprovodila ku Praze. Pražských slav ností se 
však polenský pán Burian Trčka z Lípy již nezúčastnil, 
onemocněl a 30. května 1522 zemřel. Polnou zdědil jeho 
syn Jan Trčka z Lípy. V roce 1523 přikoupil k polen-
sko-přibyslavskému panství vesnice Arnolec a Mezi-
říčko od Václava Chroustenského z Malovar, kterému 

o dva roky později svěřil správu celého panství. Pardu-
bický hejtman Václav Chroustenský z Malovar využil 
nabídky zejména ve svůj prospěch. Zvýšil daně, rychle 
zbohatl a zakoupil Myslibořice u Znojma a od Pernštej-
nů rudolecké panství a Bohdalov; z polenského hradu 
Chroustenský odešel v roce 1538. Jan Trčka vlastnil Pol-
nou 16 let, ale na hradě nikdy nesídlil. 

(Staročeský, původně vladycký a později panský rod 
Trčků pocházel z Lípy u Hradce Králové. Přívrženec 
husitských sirotků Mikuláš Trčka uznal později za krále 
Zikmunda, kterého i finančně podpořil. To mu od roku 
1436 přinášelo značné výhody; získal Pelhřimov, koupil 
řadu vesnic u Dolních Kralovic, panství Vlašim, pozem-
ky u Loun a dále Heřmanův Městec, Vožici, Lipnici… 
Zúčastnil se četných zemských sněmů, získal postavení 
a značné jmění. Statky po něm spravoval a rozmnožoval 
syn Burian – nejvyšší zemský písař království České-
ho a vůdce utrakvistů – a dále dědicové v přímé rodo-
vé linii. Rod po desetiletí udržoval vojsko a proslavil se 
účastí na nejrůznějších vojenských akcích nejen v čes-
kých zemích; získal si věhlas i v bojích proti Turkům. 
V Čechách a na Moravě vlastnili Trčkové v 16. století 
několik významných panství, na Vysočině např. Ně-
mecký Brod, Chotěboř, Ledeč, Štoky, Humpolec, Svět-
lou… O značné jmění Trčkové přišli za třicetileté války; 
generál Adam Trčka zůstal věrný Valdštejnovi. S ním 
byl údajně roku 1634 v Chebu zavražděn. Rod vymřel 
počátkem 18. století.)

Páni z Valdštejna a Malé Skály

V roce 1538 
koupili Polnou, Při-
byslav i již pustý 
Ronov za 25 250 
kop českých grošů 
Karel Felix z Vald-
štejna a Malé Ská-
ly a jeho manželka 
Eliška z Postupic. 
Karel Felix z Vald-
štejna zemřel roku 
1543 a panství pře-
šlo na Elišku a dce-
ru Kateřinu. Po-
ručníkem nezletilé 
Kateřiny se stal Vilém z Valdštejna, Karlův bratr. Eliška 
z Postupic pozvedla v Polné řemesla, zejména souke-
nictví, kloboučnictví a řeznictví. V roce 1551 Polná vy-
hořela. Po přímluvě krále Ferdinanda I. poskytla Eliška 
z Postupic pohořelým pomoc. Ve zcela zničeném městě 
vypukl o několik měsíců později mor; nákaza se rozšíři-
la i do sousední Jihlavy (1552) a podlehlo jí velké množ-
ství lidí. Dne 8. ledna 1553 se osmnáctiletá  Kateřina 

Znak Trčků z Lípy

Znak pánů z Valdštejna a Malé Skály
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z Valdštejna provdala za Zachariáše z Hradce. Několik 
dnů trvající honosná svatba se konala v Polné. 

(Slavný staročeský rod pánů z Valdštejna měl něko-
lik větví. „Skalská“ větev vlastnila hrad Rychmburk, 
panství Malou Skálu u Železného Brodu a hrad Vranov, 
někdy nazývaný Skály nad Jizerou. Po prodeji skalského 
panství nejvyššímu purkrabímu Janovi z Vartenberka 
koupil Karel Felix z Valdštejna hrad Polnou. Nejproslu-
lejším šlechticem z rozvětveného rodu byl vévoda Al-
brecht z Valdštejna.) 

Páni z Hradce
Od roku 1553 

drželi Polnou a Při-
byslav Zachariáš 
a Kateřina z Hrad-
ce, trvale ale sídlili 
v Telči. Roku 1560 
dali vystavět nový 
zámek v Přibysla-
vi a dva roky nato 
koupili a připojili 
k panství ves Sáza-
vu s dvorem a ha-
mrem. V roce 1571 
Kateřina z Hradce 
zemřela. Polovinu 
panství zdědil odkazem v závěti její syn Menhart Lev 
z Hradce. Po jeho smrti (1579) připadlo celé panství 
jeho otci Zachariáši z Hradce. V roce 1584 polenský 
hrad dvakrát vyhořel. Zachariáš z Hradce dal poškozené 
objekty přestavět na renesanční zámek. Koncem roku 
1585 sepsal Zachariáš na zámku v Přibyslavi poslední 
vůli a Polnou, Přibyslav i Ronov dal připsat své druhé 
manželce Anně Hradecké ze Šlejnic. Za poručníka ne-
zletilé dcery Kateřiny určil Adama II. z Hradce – dědi-
ce Telče. V roce 1587 potvrdil Polné veškerá privilegia 
dříve udělená. Po smrti Zachariáše z Hradce se závěť 
naplnila. Anna Hradecká ze Šlejnic potvrdila Polné 
privilegia čtyři dny po smrti manžela (10. února 1589). 
O polensko-přibyslavské panství začal po smrti Zacha-
riáše usilovat Adam II. z Hradce, t.č. nejvyšší kancléř 
království Českého, který coby poručník Kateřiny rov-
něž Polenským potvrdil privilegia. Z nastalých okolnos-
tí vznikly spory, které řešil i sám císař Rudolf II. Polná 
a Přibyslav připadly nakonec Adamovi II. z Hradce; 
ten však musel Annu Hradeckou finančně odškodnit. 
Dne 23. listopadu 1596 Adam II. z Hradce zemřel a ro-
dinné statky (Polnou, Jindřichův Hradec a Telč) zdědil 
jeho jediný syn a poslední potomek šlech tického rodu 
Jáchym Oldřich z Hradce, komorník císaře Rudolfa II. 
a pur krabí královského hradu Karlova Týna. O rok poz-
ději polensko-přibyslavské panství prodal Žejdlicům. 

(Páni z Hradce vymřeli v roce 1604. Do té doby pat-
řili k významným šlechtickým rodům v českých zemích. 
Jejich hlavním sídlem byl od 13. století Jindřichův Hra-
dec. V roce 1339 získali od krále Jana Lucemburského 
Telč, kterou pozvedli další výstavbou. Nejvýznamnějším 
představitelem rodu byl Zachariáš z Hradce – nejvyšší 
komorník markrabství Moravského, později moravský 
zemský hejtman.)

Žejdlicové ze Šenfeldu

Dne 3. listo-
padu 1597 koupil 
panství – města 
Polnou a Přibyslav, 
pustý hrad Ronov, 
městečko Borovou 
a 46 vesnic – a s ním 
i vrchní panství nad 
pohled ským klášte-
rem za 119 000 kop 
míšeňských zlatých 
Hertvík Žejdlic ze 
Šenfeldu. Hertvík 
Žejdlic byl přísedí-
cím u komorního 
a později zemského soudu, vrchním hejtmanem císař-
ských panství v Čechách a podkomořím věnných měst. 
S manželkou Markétou Zárubovnou z Hustířan měl čtyři 
syny – Jana, Jindřicha, Hertvíka a Rudolfa a údajně též 
dcery: Johanku, Bohunku, Ester, Marii a Annu. Za své 
stálé sídlo si zvolil hrad a zámek Polná. Duchovní sprá-
va na panství byla v rukou protestantů, které Žejdlicové 
všemožně podporovali. Dva měsíce po získání panství, 
9. ledna 1598, Hertvík Žejdlic potvrdil a rozmnožil měs-
tu Polné městská práva, zejména vinný šenk, sklad soli, 
právo vařit pivo, platy ze dvorů v Dobroníně a z pusté 
vsi Jenče, městskou lázeň, svobodné „kšaftování“, věčné 
světlo, odúmrť… a dále tři krčmy na Žabokrtech a dvě za 
Peklem, které však měly povinnost brát pivo z panského 
pivovaru. Za vlastnictví Žejdliců panství značně rozkvet-
lo. V roce 1603 Hertvík Žejdlic zemřel a majetek zdědili 
tři synové – Jan Žejdlic Polnou, Jindřich Přibyslav a Ru-
dolf Choceň. Roku 1606 Jindřich Žejdlic tragicky zemřel 
a celé panství přešlo do rukou jeho bratra Jana. Poslední 
z bratrů Rudolf zdědil veškeré statky po smrti Jana v roce 
1612. Rudolf Žejdlic se po roce 1618 stal věrným pří-
vržencem českých stavů. Od 31. ledna do 3. února 1620 
hostil na polenském hradě krále Fridricha Falckého, který 
se v polenském kostele zúčastnil bohoslužeb a na hradě 
přijal vyslance z Moravy. Roku 1620 se Rudolf Žejdlic se 
svým vojskem zúčastnil bitvy na Bílé hoře. Po porážce 
měl být spolu s dalšími českými pány v Praze popraven, 
údajně však byl na zámku v Chocni v roce 1622 otráven. 

Znak pánů z Hradce

Znak Žejdliců ze Šenfeldu
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 Majetek byl Žejdlicům zabaven, panství Polná a Přibyslav 
bylo dočasně dáno do správy královskému místodržícímu 
Jaroslavu Bořitovi z Martinic. 

(Rod Žejdliců /Seydlitzů/ má svůj původ ve Slezsku. 
Na počátku 14. století se rozdělil do dvou základních 
větví – z Lažan a ze Šenfeldu, později je sledováno pět 
rodových větví. Tři kapři v erbu jsou dle pověsti na pa-
měť vyhledávání brodu přes divokou řeku pro královské 
vojsko třemi bratry Žejdlici. Hrobka polenských Žejdli-
ců se nachází v kryptě děkanského kostela v Polné.).

Ditrichštejnové

Zkonfiskované 
polensko-přibyslav-
ské panství koupil 
7. ledna 1623 kar-
dinál František 
Ditrichštejn, který 
zavedl důslednou 
rekatolizaci, pozmě-
nil privilegia i měst-
ský erb. V prvních 
letech rekatolizace 
obnovoval v Polné 
každoročně – na do-
poručení hejtmana 
a katolického dě-
kana – složení městské rady. Nová opatření vůči pod-
daným, která prostřednictvím úřednictva uplatňoval, 
zasáhla neblaze do života lidí, zejména na venkově. Dit-
richštejnové vlastnili Polnou téměř 300 let. 

(Historie rakouského rodu Ditrichštejnů sahá do 
11. století. Koncem 15. století byli jeho členové, vždy 
věrní Habsburkům, povýšeni do šlechtického stavu. 
V 16. století se část rozvětveného rodu usídlila v čes-
kých zemích. Českomoravská větev rodu vlastnila od 
roku 1575 mikulovské panství na Moravě; Mikulov se 
stal na 350 let hlavním sídlem ditrichštejnských knížat 
a správním centrem všech jejich českých a moravských 
statků. Nejvýznamnějším příslušníkem rodu byl Franti-
šek Ditrichštejn /1570–1636/, olomoucký biskup a kar-

dinál, pobělohorský gubernátor 
Moravy. Byl oblíbencem papeže 
Klimenta VIII. i císaře Rudolfa II., 
který ho za zásluhy o sjednocení 
katolické Moravy jmenoval vrch-
ním hofmistrem a tajným radou. 
František Ditrichštejn byl zcela 
oddán katolické církvi a podporo-
val jezuitský řád. Je uváděn jako 
nejvýznamnější politik v českých 
zemích v 17. století. „Proslavil 
se“ fanatickou horlivostí, s jakou 
prosazoval rekatolizaci v českých 
zemích po Bílé Hoře, důsledkem 
čehož byla silná emigrační vlna 
„jinověrců“. Na druhé straně dů-
sledně zaváděl v zemi pořádek 
a bezpečnost; zasloužil se rovněž 
o rozvoj kulturního života v zemi 
/školství, barokní umění, hudba, 
vědní obory…/. V roce 1612 pře-
sídlil s celým knížecím rodem 
z Kroměříže do Mikulova – stře-

diska ditrichštejnských panství. Po porážce českých sta-
vů koupil v roce 1623 pro svůj rod několik statků, mezi 
jinými za 150 tisíc zlatých i Polnou a Přibyslav.) 

Univerzálním dědicem jmění Ditrichštejnů se v roce 
1636 stal jeho synovec Maxmilián Ditrichštejn (1596–
1655). Polnou a Přibyslav zdědil jako součást neděli-
telného majetku, tzv. fideikomisu. V roce 1654 se stal 
členem rady říšských knížat. Měl syna a dvě dcery. Syn 
Ferdinand Ditrichštejn (1636–1698) zdědil rodové stat-
ky ve svých 19 letech. Z ditrichštejnského rodu v Polné 
nejčastěji pobýval a nejvíce se zasloužil o rozkvět polen-
sko-přibyslavského panství (podrobněji v kapitole Žili 
v Polné).

Roku 1698 převzal rodový majetek Ferdinandův 
syn, nejstarší ze sedmnácti dětí, Leopold Ditrichštejn 
(1660–1708). Ten se v Polné zasloužil o stavbu velkole-
pého chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Po jeho před-
časné smrti převzal rodinné dědictví včetně panství Pol-
ná-Přibyslav jeho bratr hrabě Walter Franti šek Xaver 
Ditrichštejn (1664–1738). V roce 1738 se stal dědicem 
jeho syn Karel Maxmilián Ditrichštejn (1702–1784). 
Polensko-přibyslavské panství držel v jeho nejtěžším 

Znak pánů z Ditrichštejna

Kolorovaná veduta z roku 1618 dle nákresu Polné z konce 16. století od holandského malíře, 
topografa a rytce Jorise Hoefnagela (1542–1600)
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období, kdy město i vesnice byly po řadu let postiže-
ny tereziánskými válkami. Těžce nemocný kníže Karel 
Maxmilián přenechal rodinné statky včetně panství Pol-
ná-Přibyslav svému synovi Karlu Janovi ještě za svého 
života, tři roky před úmrtím. Karel Jan Ditrichštejn 
(1728–1808) byl velmi vzdělaný; hovořil několika jazy-
ky, byl oblíbený u císařského dvora. Stal se vyslancem 
v Dánsku a častým průvodcem císaře Josefa na cestách. 
Po jeho smrti převzal správu rodinného majetku jeho 
syn František Josef Jan Ditrichštejn (1767–1854). Byl 

Mědirytina Polné od Daniela Meissnera z roku 1624 s alegorickým vyobrazením: Lev (kardinál František Ditrichštejn) připravuje psa (Rudolf 
Žejdlic ze Šenfeldu) o kořist (panství Polná-Přibyslav)

Erb Ditrichštejnů v bývalém zámeckém pivovaru (foto JP)

Erb Ditrichštejnů na budově děkanství (foto JP)
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císařským vyslancem v Rusku, Prus-
ku a Bavorsku. Za svého života uplat-
nil řadu opatření, směřujících ke zve-
lebení ditrichštejnských panství. Pro-
sazoval zejména rozvoj v průmyslu 
a efektivnější výrobu v oblasti zemědělství. Ve Vídni fi-
nančně přispíval na rozvoj vědy. Na císařském dvoře byl 
známou a uznávanou osobností. Po smrti otce spravoval 
nějaký čas zděděné statky, k nimž ještě zdědil panství 
v Rakousku (1825). Po čase opět vstoupil do služeb státu 
jako hofmistr arcivévody Ferdinanda IV. d‘Este, byl také 
c. k. dvorským ko misařem v Haliči. Nějaký čas žil v An-
glii. Po jeho smrti se stal ústředním dědicem jeho syn, 
kníže Josef Ditrichštejn (1798–1858). Proslavil se jako 
zakladatel Průmyslové jednoty české. Zemřel bez muž-
ských potomků a jmění jeho čtyř dcer spravoval od roku 
1858 jeho strýc Mauric Jan Ditrichštejn (1775–1864), 
poslední mužský potomek rodu. Majitelkou panství Pol-
ná-Přibyslav a Žďár se v roce 1864 stala Klotilda Di-
trichštejnová, provdaná Clam-Gallasová, nejmladší ze 
čtyř dcer Josefa Ditrichštejna. K pozemkům přikoupila 
za 390 000 zlatých od hraběte Evžena Sylva-Taroucca 

velkostatek Pohled s Termosivy a Rouštany. Knížecí erb 
a tituly přešly na manžela Alexandry Ditrichštejnové – 
hraběte Alexandra Mensdorff-Pouilly. 

(Ditrichštej nové drželi polensko-přibyslavské pan-
ství ze všech šlechtických rodů nejdéle. Návštěvy samot-
ných majitelů v Polné nebo v Přibyslavi byly výjimečné; 
jestliže se v českých zemích zdržovali, pak to bylo po-
nejvíce v Mikulově. Hospodářskou prosperitu panství 
Polná-Přibyslav zajiš ťovali po celé údobí vrchnostenští 
úředníci v čele s hejtmanem. Moc a vliv vrchnosti té-
měř ustaly po zrušení roboty po roce 1848. Nová správní 
a soudní reforma (1850) definitivně zrušila vrchnosten-
skou správu a nahradila ji politickými okresy v čele se 
státními úředníky – okresními hejtmany. Byly zrušeny 
i rych tářské hodnosti, správu obcí převzali starostové 
volení občany. Postavení šlechty tak výrazně ztra tilo na 
významu.) 

Erb Ditrichštejnů na hlavici nosného pilíře 
děkanského chrámu (foto JP)

Erb Ditrichštejnů nad hlavním vchodem na 
nádvoří hradu a zámku (foto JP)

Erb Ditrichštejnů v horní části portálu 
v čelní stěně hradu (foto JP)

Dopis z roku 1652 adresovaný Ferdinandu Ditrichštejnovi (archiv JP)
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Městský znak
Městský znak, ale také 

šlechtické erby (nejčastěji 
erb Ditrichštejnů), nacházíme 
v Polné na některých domech, 
starých hospodářských budo-
vách a dalších historických 
objektech. Jsou vyhotoveny 
v různých modifikacích, čas-
to umělecky ztvárněných, 
mnohdy v místech, kde je 
snadno přehlédneme. Chodí-
me kolem nich, a ani je ne-
vnímáme; neptáme se, kdo 
a proč je nechal zhotovit, jak 
dlouho na objektu přetrváva-
jí… Zdánlivě drobná znamení Erb – vyobrazení v kronice „Gedenkbuch der 

 Dechantei in der Stadt Polná ab anno 1836“

Erb na budově Kaplanky (foto JP)

Erb na budově základní školy v Poděbradově ulici (foto JP)Erb na budově základní školy v Komenského ulici (foto JP)

Erb města Polná (v současnosti ponejvíce  užívaná 
ilustrace)
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mají ale svá opodstatnění; vypovídají 
o zašlé slávě kdysi významného měs-
ta, připomínají historické události 
i významné osobnosti… 

Současná podoba poměrně složité-
ho městského znaku vznikala s drob-
nými úpravami po roce 1623 – v době 
rekatolizace. Na základě žádosti 
představených města udělil Franti-
šek z Ditrichštejna v roce 1626 Polné 
nový městský znak; vymínil si ovšem 
přidat do znaku jako dominantní ob-
razec dva vinařské nože – znak rodu 
Ditrichštejnů a odstranit „žejdlické“ 
štítky. Až později připustil umístit 

znak svých někdejších odpůrců – 
Žejdliců – do pravé věže. Jak je ale pa-
trné z vyobrazení v kronice „Geden-
kbuch der Dechantei in der Stadt Polná 
ab anno 1836“, představitelé katolické 
církevní správy tento ústupek mnohdy 
nerespektovali; do znaku v tomto pří-
padě zakreslili do pravé věže symbol 
rodu Ditrichštejnů (dva svisle položené 
nože) namísto znaku rodu Žejdliců (tři 
kapři). V roce 2003 byl zastupitelstvem 
města Polná a parlamentní he raldickou 
komisí schválen návrh na zhotovení 
městského praporu. 

Erb na budově bývalého měšťanského pivovaru 
(foto JP)

Erb na budově České spořitelny (foto JP)

Erb na vazbě pamětního listu Polné „pro 
 záchranu královského hradu pražského“ z roku 
1928 (archiv Muzea hlavního města Prahy)

Erb na vkladní knížce Městské spořitel-
ny (z 30. let 20. století)

Erb na domě čp. 7 na Sezimově náměstí – budova 
bývalého špitálu (foto JP)

Erb na úřední listině, 1935

Prapor města Polná



16

Od třicetileté války 
do konce 18. století

Po více než sto letech relativního klidu a rozvoje 
dolehly na město a jeho obyvatele zlé časy – nastalo 
období třicetileté války, do té doby nejvážnějšího kon-
fliktu v historii Evropy. Vlivem 
přísné rekatolizace po Bílé hoře 
bylo nuceno odejít do exilu mno-
ho protestantských rodin, které se 
nevzdaly své víry. Zůstaly po nich 
dlouhou dobu opuštěné domy. Cí-
sařské patenty postihly církevní 
správu, na místa protestantských 
kazatelů a farářů byli dosazováni 
katoličtí kněží. Cizí vojenské tlu-
py a naverbovaní nájezdníci dran-
covali a pustošili českou krajinu. 
Vojenských vpádů Polná nezůstala 
ušetřena. Od roku 1642 po dobu 
několika let městem procházely 
hordy vojáků. Největší škody na-
páchala švédská vojska v letech 
1645 a 1647; vypálila Dolní město, 

kostel sv. Kateřiny a dvakrát zámek. Z neblahých ná-
sledků třicetileté války se Polná vzpamatovala poměrně 
záhy. Podle Berní ruly z roku 1656 můžeme usuzovat, že 
se ve druhé polovině 17. století slibně rozvíjela řemesla, 
na opuštěné usedlosti přišli noví hospodáři. Ve městě 
žilo 205 rodin, z nich 71 vlastnilo půdu; zaregistrováno 

Mědirytina Polné od Matthäuse Meriana z roku 1650 (archiv KZHP)

Litografie od Josefa Richtera, vytištěná firmou C. W. Medau & Co. in Prag pro Heberovu monografii Hradů a zámků z poloviny 19. století, 
zhotovená podle Merianovy veduty (archiv KZHP)
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bylo 35 různých  živností: 65 sou-
keníků, 17 přadláků vlny (přadlen), 
13 ševců, 13 řezníků, 8 klobouč-
níků, 8 tkalců, 7 krejčích, 6 ková-
řů, 4 poslové, 4 písaři, 4 nádeníci, 
3 postřihači, 3 pekaři, 3 povozní-
ci, 3 šrotýři, 2 bednáři, 2 mlynáři, 
2 barvíři, lazebník, zvoník, šenkýř, 
mydlář, provazník, tesař, kožešník, 
zedník, truhlář, šmejdíř (kramář), 
valchář, šlotýř, kolář, hrnčíř, mysli-
vec, punčochář a sklenář; stav hos-
podářského zvířectva v celém městě 
byl tento: 39 koní, 8 volů, 235 krav, 
141 jalovic, 822 ovcí a 254 vepřů. 

Ve století osmnáctém se město 
stalo významným střediskem v Čá-
slavském kraji. Státoprávní změny, 
zavedené královnou Marií Terezií 
a následně císařem Josefem II., po-
zvedly školství a v jistých směrech 
uvolnily nelehký život poddaných. 
Na město měly tvrdý dopad tzv. te-
reziánské války. Vpády cizích vojsk, 
útrapy a strádání obyvatel a zadlu-
žení měst byly příčinou velkého 
úpadku panství. V letech 1742–1763 

protáhlo Polnou množství cizích 
vojsk; často několikatisícové vo-
jenské útvary, válečné kontribuce, 
nemoci a hlad místní obyvatelstvo 
doslova decimovaly. Například 
v roce 1748 tábořilo v samotné 
Polné po dobu šesti měsíců dvanáct 
tisíc ruských vojáků; v roce 1758 
přitáhlo do města na tři tisíce vo-
jáků uherských, většinou raněných 
a nemocných; v Polné byl znovu 
zřízen vojenský špitál, odkud byli 
zemřelí odváženi a pohřbíváni do 
hromadných hrobů u sv. Kateřiny 
a u sv. Barbory. V roce 1760 do-
sáhl dluh města následkem válek, 
častého pobytu vojsk a vojenských 
rekvizic sumy 160 000 rýnských 
zlatých. Původní význam pro měs-
to pozvolna ztratila Uherská ob-
chodní cesta; nová císařská silnice 
z Vídně do Prahy se Polné po roce 
1750 vyhnula a byla položena přes 
Štoky. Jednou z příčin byl i častý 
výskyt moru, cholery a dalších epi-
demií na Polensku a Přibyslavsku. 

Výřez z mapy Moravy z roku 1692. Podobně, jako na několika mapách Moravy, vydaných 
v 17. století, je Polná zakreslena na hranicích (hrad v Čechách, město na Moravě). Na území 
Čech je název zkrácen na „Poln“ a zákres hradu je evidentně odstraněn (retušován), pravdě-
podobně vydavatelem mapy

Výřez z Müllerovy mapy Jihlavského kraje z roku 1726. Polná, Záborná (Saborna) a např. 
i Ždírec (Sedlentz) byly již součástí Čáslavského kraje. Vesnice poblíž Polné – Dobroutov 
(Dobrutow), Věžnička (Klein Wieschnitz) a Měšín (Misching) byly začleněny do Jihlavského 
kraje. Zajímavé je zakreslení Věžnice s názvy: unter-, mitter- a ober Wieschnitz (Dolní, Pro-
střední a Horní Věžnice; (archiv KZHP)
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Největší pohromou pro obyvatele panství byly roky ne-
úrody. Odhaduje se, že v letech 1770 až 1773 na panství 
zemřelo hladem a nakažlivými chorobami na tři tisíce 
lidí. Zmírnění útrap nastalo až v období po roce 1780. 
Po zrušení nevolnictví císařským patentem (1781) nastal 
příliv venkovského obyvatelstva do měst. Utlumení hla-
domoru a zpestření jídelníčku přineslo pěstování bram-
bor, velké úspěchy zaznamenala v okolním světě polen-
ská řemesla – zejména soukenictví (koncem 18. století 
300 soukenických dílen). Na Dolním a Horním městě 
byly postaveny nové domy (v roce 1790 žilo v Polné 
3200 obyvatel ve 395 obytných domech a staveních). 

V roce 1800 
bylo panství 
Polná největ-
ším v býva-
lém Čáslav-
ském kraji. 
Hlavní obži-
vu zajišťovalo 
zemědělství 
a provozová-
ní řemesel, 
o b z v l á š t ě 
soukenictví; 
sou ke n ick ý 
cech byl po 
j i h l a v s k é m 
největší v čes-
kých zemích. 

Od počátku 19. století 
do konce I. světové války

Ve století devatenáctém se Polná ve svém okolí zapsa-
la jako významné středisko kulturního a společenského 
života. Zejména v období národního obrození jsou vel-
mi patrné nebývalé aktivity mnohých obyvatel. Jestliže 
národnímu obrození přisoudíme význam procesu k zá-
chraně českého jazyka, literatury, hudby i divadla, pak 
česká Polná tento vývoj naplnila vrchovatě. Emancipaci 
v těchto směrech prosazovalo v I. polovině 19. století 
v Polné zpočátku několik jedinců (zakladatel a režisér 
ochotnického divadla Karel Höschl, katolický kněz, ná-
rodní buditel a spisovatel Václav Michal Pešina, ředitel 
hlavní školy v Polné a ředitel kůru Severin Promberger, 
starosta Antonín Pittner). Jejich snahami ovlivněná další 
generace pak tuto činnost rozvinula v řadě spolků, za-
kládaných ve městě po roce 1850.

V polovině 19. století v Polné údajně žilo 6500 
obyvatel a město bylo třetím největším na Vysočině. 
Prosperitu, podobně jako v jiných českých městech, 

Hraničník se znakem Ditrichštejnů; tyto kame-
ny vymezovaly hranice panství (foto JP)

Stylizovaný dřevoryt Polné z publikace o sv. Liguriáši z roku 
1843 s vyobrazením šesti polenských věží (zleva: radnice, kostel 
sv.  Barbory, Kaplanka, chrám Nanebevzetí Panny Marie, kostel 
sv. Kateřiny a kostel sv. Anny)

Výřez z mapy Čáslavského kraje z druhé poloviny 18. století (Okresní 
archiv Havlíčkův Brod)

Stylizovaná kresba Polné na mapě panství z roku 1770 (archiv 
KZHP)
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 pozvedlo schválení důležitého zákona v roce 1859; nový 
živnostenský řád zaručoval svobodu podnikání všem 
občanům. První pravidelnou dopravu osob a zásilek 
zajišťoval poštovní dostavník. Pošta v Polné byla ote-
vřena roku 1838 jako smluvní sběrna, roku 1842 jako 
státní poštovní sběrna, roku 1850 povýšená na expedici. 
V roce 1871 byl do města zaveden telegraf. 

Období úpadku zaznamenala Polná po roce 1860. 
Pro město jsou 60. léta 19. století zřejmě nejhorším 
desetiletím v její bohaté historii. V roce 1862 byla do 
města přivlečena nákaza – tyfus; zemřelo 12 lidí. Dne 
4. srpna 1863 vypukl v domě Emericha Lachenbauera 
na Rosmarktu (Sezimovo náměstí) požár, který, podpo-
rován řadu dní trvajícím horkem, zničil v krátké době 
189 měšťanských, domů se všemi vedlejšími budovami. 
Odhaduje se, že katastrofa postihla na 2500 osob; 456 ro-
din zůstalo bez přístřeší. Oheň si vyžádal bezprostředně 
6 lidských životů a škodu téměř 1 milion zlatých, zničil 
cenné historické domy a bohatý městský archiv. Polná 
přišla o většinu své architektonické krásy. V českých ze-
mích vyhlášené sbírky sice částečně zmírnily soužení 
obyvatel, obrovské ztráty a utrpení však zcela odstranit 
nemohly. Mnoho rodin se z města natrvalo odstěhovalo, 
některé za moře do Ameriky, kam již předtím za lepší 
obživou mnozí odvážlivci odešli. Záhy po požáru ztra-
tila Polná do dávky pro armádu, pro řemeslníky dříve 
tak výhodné. Tři roky nato poznamenala město válka. 
Přímé vojenské akce se sice na Vysočině neodehrály, 
po bitvě u Hradce Králové však prošla krajinou prus-
ká vojska. Počátkem července roku 1866 se přes město 
nejdříve přehnaly zbytky prchající poražené rakouské 
armády; byly to civilní i vojenské vozy, vezoucí raně-
né i válečné uprchlíky, jezdci na koních i pěšáci. V Pol-
né nastal zmatek, lidé zazdívali cenné věci do sklepů, 
někteří utíkali do lesů. Po odchodu zdecimovaných 

 rakouských  vojáků město zaplavily šedomodré a hnědo-
fialové uniformy dvaceti tisíc pruských vojáků. Domy, 
stodoly, stáje a dvory byly zcela přeplněny; Pru sové žá-
dali ubytování, stravu a nutné vojenské potřeby, hrozilo 
rabování a násilí na obyvatelstvu. Větší problémy a ztrá-
ty nevznikly jen díky obratnému vyjednávání starosty 
města Antonína Pittnera s pruským velením. V Polné 

Litografie z roku 1843 s kostelem sv. Kateřiny vlevo, zámeckou věží, kostelem sv. Anny, děkanským chrámem a měšťanskými domy… V popředí 
vyobrazení města zachytil autor – pražský malíř a litograf Josef Bedřich Zwettler – zemědělskou činnost na zámeckých pozemcích pod Kate-
řinovem (archiv JP)

Telegram z roku 1876 s nálepkou poštovní a telegrafní stanice města 
Polná zaslaný starostovi města Antonínu Pittnerovi (archiv JP)
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se pruská  armáda zdržela až do 
23. července; škody způsobené 
městu či nily přes 15 000 zlatých. 
Poslední nemocní vojáci, kteří 
odešli v srpnu, zanechali ve městě 
jinou zkázu – epidemii cholery. Ší-
řící se nemoci podlehlo na podzim 
přes 450 polenských obyvatel. 

Pro další vývoj města měl ne-
blahý dopad i úpadek nejrozšíře-
nějšího polenského řemesla – sou-
kenictví. Výroba sukna provozo-
vaná ve II. polovině 19. století ještě 
v každé třetí rodině, avšak stále po 
domácku, již nemohla konkurovat 
levnějším a kvalitnějším továr-
ním výrobkům. V zemědělství se sice dařilo pěstování 
brambor, jejich další využití pro výrobu škrobu bylo ale 

teprve v počátcích. Rozvoj města značně utlumila i stav-
ba severozá padní železniční dráhy, která v roce 1871 
město minula o 6 km. 

Přes všechny tyto negativní dopady se v Polné dařilo 
kultuře. Ve II. polovině 19. století vzniklo mnoho spol-

ků. Bohatá byla činnost zejména 
ochotnického divadla, provozo-
vaného již od roku 1798. Úspěch 
zaznamenala polenská škola, která 
se kresbami žáků a sbírkou brouků 
zúčastnila světové výstavy v Paří-
ži. V letech 1868–1884 byla Polná 
sídlem okresního hejtmanství; od 
roku 1850 zde sídlil okresní soud, 
berní úřad a notář. Roku 1879 byl 
z nařízení ministerstva rozdělen 
Polenský okres; po zřízení Štoc-
kého okresu bylo ze západní části 
odloučeno 32 obcí. 

V hospodářské sféře zazname-
naly po roce 1880 znatelný vze-
stup první soukromé továrny na 
výrobu škrobu, z nichž zejména 
podnik Václava Pojmanna přispěl Měšťanské domy na hlavním (Husově) náměstí před zničujícím požárem, 1863 (archiv MM)

Dopis z roku 1843 zaslaný z polenského magistrátu do Prahy s nejstarším razítkem polenské 
pošty v řádkové úpravě (archiv JP)

Velký požár města 4. srpna 1863 (kresba jihlavského malíře a ilustrá-
tora Gustava Kruma použitá v roce 1963 na pohlednici u příležitosti 
100. výročí velkého ohně)
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k ekonomické prosperitě města; později vznikla z Po-
jmannovy škrobárny akciová společnost Amylon, která 
(po roce 1948 již pod jinými názvy) svým zaměřením 
– zpracováním brambor na škrob – byla v provozu až 
do počátku 90. let minulého století. Z významnějších 
staveb připomeňme Varhánkův ústav pro sirotky (1885), 
budovy škol v Komenského (1883) a Poděbradově ulici 
(1898), továrnu na obuv na Horním městě (1896)… 

Neslavným, až potupným pro město byl předposlední 
rok 19. století – rok 1899! Vražda mladé dívky, z níž byl 
obviněn Žid, v nebývalé míře poznamenala život oby-
vatel a vstoupila do dějin světové justice. V souvislosti 
s tzv. Hilsneriádou se dosud málo známá Polná kon-
cem 19. století často objevovala na stránkách evrop-
ského i světového tisku. Ve vleklých soudních proce-
sech byl v roce 1899 v Kutné Hoře a znovu roku 1900 
v Písku odsouzen k smrti za vraždu švadleny Anež-
ky Hrůzové místní židovský občan Leo pold Hilsner. 
Vražda, která se stala o Velikonocích, kdy Židé slavili 
svátek Pesach, byla, zejména v katolickém a radikál-
ním tisku, označena jako „rituální“ a případ vyvolal 

 mohutnou vlnu protižidovských 
nálad zejména v českých zemích. 
Proti pověrám se statečně posta-
vil profesor Karlo-Ferdinandovy 
univerzity v Praze Tomáš Garri-
gue Masaryk, který Polnou v sou-
vislosti s případem dvakrát na-
vštívil. Hilsnerovi byl v roce 1901 
z rozhodnutí císaře Františka 
Josefa trest změněn na doživotní 
žalář. Po 18 letech strávených ve 
věznici byl odsouzenec propuštěn 
na svobodu a roku 1928 zemřel ve 
Vídni na rakovinu. Skutečný viník 
nebyl nikdy dopaden a případ ne-
bude s největší pravděpodobností 
nikdy zcela objasněn. Hilsneriáda 
se stala smutnou kapitolou v čes-

kých dějinách a stále je předmětem zvýšeného bada-
telského zájmu. Případ je za posledních 110 let natolik 
medializován, že není nutné včlenit na tyto stránky 
podrobnější údaje. Neodpustím si ještě poznámku, že 
často uváděná informace o tom, že se na smrtelné po-
steli k vraždě své sestry Anežky přiznal Jan Hrůza, se 
nezakládá na pravdě. 

Na začátku 20. století byla Polná klidným městem, 
prozatím bez výrazných hospodářských a stavebních 
perspektiv. Katastrální území města mělo rozlohu 
1600 ha, v 570 domech žilo něco málo přes 5000 obyva-
tel s naprostou převahou české národnosti. Velký vliv na 
obyvatelstvo měla katolická církev, k níž se hlásilo 4880 
věřících. 

Pozitivně obyvatelé vnímali vybudování gravitač-
ního vodovodu v roce 1905, oceňovali otevření místní 
železniční dráhy Polná-Dobronín v roce 1904 a postave-
ní místní elektrárny (1911). Odborná literatura z počát-
ku století, zabývající se statistikou, sice shodně uvádí, 
že „…obyvatelstvo se živí hlavně rolnictvím a pěstuje 
nejvíce zemáky“, nicméně velká část obyvatelstva se již 

Fotografie vyhořelého města ze září roku 1863 (archiv MM; retuš František Mach)

Pohled na historickou část města z kateřinovského kopce z roku 1890 (foto Adolf Veselý, archiv 
KZHP)
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postupně začala uplatňovat v průmyslu. V této sféře si 
na počátku 20. století dobře vedly dvě obuvnické továr-
ny – pobočka vídeňské firmy Mattausch & Haneschka 
a místní firma Karel Taur, které vytvářely po dobu ně-
kolika let pracovní příležitosti pro desítky polenských 
obuvníků. Stále více se zdokonaloval škrobárenský prů-
mysl, jehož rozvoj těsně před I. světovou válkou vedl, 
jak již bylo naznačeno, k založení na Vysočině známé 
a prosperující akciové společnosti Amylon. Do popře-
dí se dostávaly i menší firmy zabývající se výrobou 

různých strojů, např. zemědělských nebo určených pro 
škrobárenský průmysl. V oblasti kulturního a společen-
ského vyžití byli obyvatelé víceméně závislí na prezen-
taci místních spolků a sdružení, z nichž vynikali ochot-
níci a sokolové. Slibně se rozvíjela činnost Muzejního 
spolku. V roce 1906 byl ve městě zaveden telefon. 

Tak jako všude v rakouském mocnářství, zasáhla ci-
telně do života místních obyvatel I. světová válka. Mo-
bilizace byla v Polné oznámena v den, kdy sbor dobro-
volných hasičů pořádal slavnostní výlet na vrch Homole 

v lese Březina. Ten byl úředně zru-
šen a první desítky mužů oblékly 
šedivé vojenské mundury. Válka, 
trvající přes čtyři roky, ovlivni-
la naprosto vše a hloubka těchto 
změn byla obrovská. Do mnohých 
rodin přinesla smutek a žal; z fron-
ty domů se nevrátilo 275 mužů 
z Polné a nejbližšího okolí. Značná 
část vojáků bojovala na frontách 
v Rusku, mnozí se tam dostali 
do zajetí. Desítky dalších přišly 
domů jako váleční invalidé. Z po-
lenských občanů odvedených do 
války přeběhlo a vstoupilo do legií 
115 mužů. 

První pohlednice Polné; litografie vydaná firmou Karel Schwidernoch ve Vídni v roce 1897 (archiv JP)

Nález zavražděné Anežky Hrůzové; pohlednice – fotomontáž z roku 1899 (archiv JP)
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Období první 
Československé republiky

Válka změnila mapu Evropy a po stanovení hranic 
nových států přinesl čas míru nové naděje v lepší život. 
Přestože první roky existence československého státu 
byly poznamenány poklesem ekonomiky v důsledku po-
válečného stavu, podařilo se již za několik let rozběhnout 
slibně se rozvíjející průmysl a překonat agrární krizi. 
Pro Polnou však období třetího desetiletí nebylo zrovna 
příznivé. Poválečný 
vývoj poznamenala 
bída a hlad. V únoru 
roku 1919 ve měs-
tě dokonce vypuk-
ly hladové bouře, 
zmanipulovaný dav 
plenil a raboval ob-
chody, na ochranu 
soukromého ma-
jetku bylo do Polné 
povoláno vojsko; ně-
kolik desítek občanů 
bylo později za to 

Leopold Hilsner ve vězeňském obleku; kresba z 11. září 1899 (archiv 
KZHP)

Pohlednice s antisemitskou karikaturou z počátku 20. století;  podobné 
nepatřičné protižidovské obrázky se často objevovaly na přelomu 
19. a 20. století na stránkách tisku (archiv Ivana Prokopa)

Zaměstnanci obuvnické továrny Mattausch a Haneschka, 1903 
( archiv KZHP)

Lístek polní pošty z roku 1916; zprávu, že je živ a zdráv, zaslal ob-
chodník Richard Kulich z Polné přímo ze zákopů na březové kůře; 
neobvyklá dopisnice spolehlivě našla adresáta (archiv JP)

Reklamní nálepka stavitele Josefa Lin-
harta, jehož firma se významně podílela 
na výstavbě rodinných domků v Polné 
ve dvacátých až čtyřicátých letech (ar-
chiv JP)
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První známý letecký snímek Polné z roku 1923, použitý o rok později pro tisk pohlednic (archiv rodiny Vackovy)

Přibližně stejný záběr historického jádra města, části Kateřinova a čtvrti „Za Barborou“ z roku 2002 dokumentuje změny v zástavbě (foto Jan 
Vytlačil, archiv KZHP)
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odsouzeno. Již od počátku dvacátých let usilovala měst-
ská rada o zásadní rozšíření průmyslu ve městě; jednání 
s investory o postavení závodu firmy Baťa, továrny na 
výrobu munice či stavebních prefabrikátů byla vesměs 
neúspěšná. Mnozí občané tak museli nacházet uplatnění 
mimo bydliště – v nedaleké sklárně v Německém Šicen-
dorfu či v průmyslu v Jihlavě a Německém Brodě… 

Ve dvacátých letech se v Polné po mnohaleté pau-
ze začalo rozvíjet stavebnictví. Byla založena stavební 
družstva a zejména v městských čtvrtích Zápeklí a Ka-
teřinov byly v průběhu několika let postaveny desítky 
domků převážně pro zájemce z řad chudších a středních 
vrstev obyvatel. Zemědělskou činnost pozitivně ovliv-
nila konfiskace pozemků bývalého velkostatku Polná-
Přibyslav; pole a louky byly prodány a pronajaty zájem-
cům z řad místních hospodářů, lesy na 410 hektarech 
získalo Lesní družstvo Polná. Přes veškeré další snahy 
města byl stále nedostatečný rozvoj v oblasti průmyslu. 
Ve městě vznikly dvě pily pro zpracování vytěženého 
dřeva, které, vedle již prosperující škrobárny a zaběhnu-
tých pivovarů, sice poskytly místním obyvatelům určitý 
počet pracovních míst, ale to zdaleka neodstranilo ne-
zaměstnanost. Hospodářský život v Polné nadále držely 
jen střední a malé firmy, zejména četní řemeslníci a ob-
chodníci. Velmi omezené finanční možnosti města brá-
nily většímu rozvoji v oblasti průmyslu, nepomohly ani 
četné petice zasílané příslušným orgánům. Do výčtu za 
I. republiky prosperujících firem lze ještě zařadit továr-
nu na kovovou galanterii Františka Slámy, obuvnickou 
továrnu Adolfa Wollmanna, nábytkové dílny architekta 
Karla Müllera v prostorách bývalého zámeckého pivova-
ru nebo výrobnu na dřevěné metry Břetislava Prokopa. 
V letech před II. světovou válkou se Polná stala vyhle-
dávaným letoviskem, nejvíce ze strany Pražanů a Brňa-
nů. Zejména díky možnosti k výletům do okolní přírody 
existoval ve městě nezanedbatelný turistický ruch. Ná-
vštěvníci využívali i možnosti koupání v rybníce Pek-
lo. Ubytování hostů, kromě několika hotelů, zajišťoval 
zdejší Odbor českých turistů v bytech polenských oby-
vatel. Po roce 1930 byly v provozu 3 hotely a 11 hostinců 
a restaurací. Z úřadů zde působily: okresní soud, berní 
úřad, četnická stanice, pošta s telegrafem a telefonem; 
školství prezentovaly: obecná škola dívčí a chlapec-
ká, měšťanská škola dívčí a chlapecká, odborná škola 
hospodářská, která se stala vyhlášenou až za hranicemi 
státu, a živnostenská škola pokračovací. Vzhled histo-
rické části města vylepšily chodníky, nově vydlážděné 
roku 1928 na náklady Občanské záložny. Vybudováním 
četných nových expozic si stále větší uznání získávalo 
městské muzeum, do kterého přicházelo rok co rok více 
návštěvníků. Vyhlášenou nejen ve městě, ale v širokém 
okolí, se stala Husova knihovna, kde byly pod vedením 
Gustava Vítka zavedeny nové služby čtenářům – např. 
roku 1926 zpřístupněno rozhlasové vysílání, jedno 
z prvních v Polné, a roku 1930 volný přístup ke knihám. 

Dopravu osob kromě železnice začaly po roce 1930 za-
jišťovat i soukromé autobusové spoje. 

Pořádání kulturních, sportovních a ostatních spole-
čenských akcí bylo ve dvacátých a třicátých letech mi-
nulého století v režii výhradně místních spolků, z nichž 
nejvíce vynikala Tělocvičná jednota Sokol Polná, čítající 
v té době téměř 400 členů. Sokolové mimo jiné převzali 
do své režie v roce 1929 neprosperující biograf, otevřený 
v domě U Slovana již v roce 1919; v roce 1939 prosadili 
přestavbu levé části zámku na biograf, který s velkou 
slávou o rok později zpřístupnili pro veřejnost. Boha-
tou činnost vykazoval i místní sbor dobrovolných hasi-
čů, v roce 1927 založený Sportovní klub Polná (kopaná, 
volejbal, lyžování a box), okrašlovací spolek Viktorin, 
Národní jednota pošumavská v Polné ad. V roce 1932 
působilo v místě 60 spolků, jednot, politických sdruže-
ní a dalších organi zací – na každých 66 obyvatel jeden 
spolek. Po roce 1920 počaly vycházet četnější tiskoviny, 
propagující město. Ať již to byl časopis Pohoří (1920 až 
1922) nebo různé propagační a historicky zaměřené bro-
žury, stál u jejich zrodu až do své smrti v roce 1936 mu-
zejník Břetislav Rérych. Na jeho odkaz navázal v roce 
1938 Spolek městského musea v Polné vydáváním sbor-
níku Polensko, jehož tisk byl po dvaceti číslech v roce 
1941 úředně zastaven. 

Život nemajetných obyvatel byl poznamenán vrcho-
lící hospodářskou krizí; pro nejchudší občany vyvářelo 
město polévky a schválilo potřebné dávky. Z nepříz-
nivého stavu těžila ve třicátých letech jedna z četných 
politických stran – komunisté, kteří v místních volbách 
získali od krizí postižených voličů početné hlasy, a tím 
i důležité funkce v zastupitelstvu a radě města. Velmi 
dobře si v době hospodářského úpadku vedl Národohos-
podářský sbor pro Polnou a okolí. Se sílící hrozbou vál-
ky vznikaly i v Polné první organizace na obranu státu 
– Svaz důstojnictva v záloze, Civilní protiletecká obrana 

V období mezi dvěma světovými válkami si z místních kulturních za-
řízení nejlépe vedlo městské muzeum, které návštěvností vysoce pře-
vyšovalo podobně zaměřené instituce na Vysočině. Pozvánka muzea 
z třicátých let (archiv JP)
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nebo Masarykova letecká liga, které byl pro absolventy 
základního kurzu v létání přidělen kluzák. Výcvik na 
letounu, probíhající v předválečných letech na několika 
místech v okolí Polné, se stal pro místní obyvatele vel-
kou senzací a je dokonce zachycen na filmu. 

Před rokem 1940 byla započata výstavba prvních ro-
dinných domků za hřbitovem sv. Barbory (Havlíčkova 
ulice) a došlo ke zkvalitnění místních komunikací. Vel-
kým přínosem pro občany bylo předláždění podstatné 
části Husova náměstí, položení dlažby na hlavní silnici 
z města směrem na Jihlavu a upravení několika vozovek 
a chodníků. 

Od roku 1921 se Polná úředně členila na město 
s městskými čtvrtěmi Polná, Židovské Město, Kopec 
Kateřinský a místními částmi Polná, Panská Cihelna, 
Lísek, Borský Mlýn, Podleský Mlýn, Nádraží, Po-
hodnice (rasovna na hrázi rybníka Kukle) a od roku 
1931 jen na osadu Polná a její místní části: Polná, 
Panská Cihelna, Lísek, Borský Mlýn, Podleský Mlýn 
a Pohodnice. 

Za Protektorátu Čechy a Morava
Nástup a sílí-

cí pozice nacismu 
v Německu ve druhé 
polovině třicátých 
let předznamenaly 
neblahý vývoj v ná-
sledujícím období. 
Polná se nevyhnula 
náporu vysídlen-
ců z pohraničí po 
okleštění Českoslo-
venska na podzim 
roku 1938. Několik 
set jich bylo postup-
ně ubytováno nej-
dříve v provizorních 
podmínkách – ve 
školách a tělocvič-
nách. Neúnavnou 
osvětovou činnost 
vyvíjely i další 
místní organizace 
jako Národní garda 
nebo Okresní výbor 
brannosti. Veškeré 
jejich aktivity usta-
ly patnáctým břez-
nem roku 1939, kdy 
zbytek území Čech 
a Moravy obsadila 
vojska německého 
Wehrmachtu. V roce 1940 bylo Gestapem pozatýkáno 
několik předních spolkových činitelů, perzekuce a vě-
zení postihly i funkcionáře z levicových stran a TJ   So-
kol Polná. Náčelník Sokola a učitel Václav Škarka byl 
vězněn a v březnu 1942 zemřel v Osvětimi. V období 
1940 a 1941 byla úředně zakázána činnost mnohých 
vlastenecky orientovaných spolků, zbytek působil v jed-
notných organizacích Kuratoria pro výchovu  mládeže 

V roce 1939 bylo nově vydlážděno Husovo náměstí. Při odstraňování 
staré dlažby vypomáhali i žáci základní školy, 1939 (archiv KZHP)

Snímání zvonů pro válečné účely roku 
1942; jejich podobu nám připomína-
jí již jen tyto fotografie (archiv MM 
a KZHP)

Váleční uprchlíci projíždějí 7. května 1945 Polnou (foto Antonín 
 Erhart, archiv KZHP)

Účastníci slavnosti Národní kroj Pohoří, pořádané Spolkem městského 
musea v Polné společně s TJ Sokol Polná 24. srpna 1935; (archiv KZHP)
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v Čechách a na Moravě a Národního souručenství. 
Od roku 1942 byly ve městě prováděny sbírky pro „po-
moc vojákům v poli“, zvony z polenských kostelů byly 
v témže roce odvezeny do Německa pro válečné využití. 
Na jaře roku 1943 odstranili a odvezli velkou bronzovou 
sochu z pomníku padlým a z domů byly dokonce odstra-
ňovány měděné dráty elektrického vedení. Do Terezína 
a koncentračních táborů byli z Polné deportováni všich-
ni příslušníci židovské národnosti. Od roku 1940 bylo do 
Německa a Rakouska z Polné odvedeno na nucené práce 
(totální nasazení) 130 občanů. 

Blížící se konec války ohlašovaly od roku 1944 stále 
častěji letecké svazy spojenců. Bombardéry se objevo-
valy i na Vysočině. Americký Liberátor B-24, bombar-
dující strategické cíle v severních Čechách, ztratil navi-
gaci a havaroval 16. prosince 1944 v katastru Polné, za 
městskou zástavbou směrem na Nové Dvory. Posádka 
letadla byla po výsadku zadržena a eskortována do za-
jateckého tábora v Německu. Událost vzrušila místní 
obyvatele i německou posádku. Blížil se konec války. 
V dubnu roku 1945 projížděly městem vozy uprchlíků – 
převážně Němců ze Slezska. 

Dne 5. května vystoupil z ilegality místní Revoluční 
národní výbor (RNV) v čele s komunistou Jindřichem 
Pešákem, který byl v roce 1944 po několik měsíců tr-
vajícím věznění nacisty propuštěn. Konec války a také 
Protektorátu Čechy a Morava zvěstoval 9. května 1945 
před polednem příjezd prvních vojenských vozidel Rudé 
armády. Ten den došlo k několika vojenským střetům 
s příslušníky ustupujících německých vojsk. Sovětské 
letadlo při bombardování německé kolony zničilo budo-
vu soudu na Husově náměstí, bomby poškodily i několik 
stavení. V dramatických květnových dnech se vyzna-
menali členové místní skautské organizace Junák, kteří 
vydatně zajišťovali spojení mezi složkami RNV, pomá-
hali pohotovostním oddílům při zadržování německých 
zběhů a byli činní v pořádkových četách. V budově 
Kaplanky byl zřízen polní lazaret, jehož zdravotníci po 

 přemístění do Varhánkova ústavu léčili raněné a nemoc-
né vojáky i civilisty. Dne 12. května bylo v Polné a oko-
lí soustředěno několik set vojáků rumunské armády; ti 
měli „očistit“ krajinu od jednotlivců i skupin německých 
vojáků. K tragické události došlo 15. května 1945; při vý-
buchu munice v Saláškově stodole v Jungmannově ulici 
zahynulo 17 rumunských vojáků. Přítomnost Rumunů 
ve městě přinesla některým místním lidem škody na 
majetku a mnoho nepříjemností; krádeže, znásilňování 
žen, škody na polích a jiné incidenty vedly k zavedení 
smíšených vojensko-civilních hlídek, které působily ve 
městě až do odchodu vojsk 13. června 1945. V období 
protektorátu (1939–1945) zahynulo 64 polenských obča-
nů, z toho 39 v koncentračních táborech, ostatní násled-
kem útrap ve věznicích, při totálním nasazení a v odbo-
ji. Jedenáct lidí zahynulo při manipulaci s pohozenou 
municí. 

Od roku 1945 do současnosti

Od počátku léta 1945 se život ve městě vracel pozne-
náhlu do předválečného stavu. Úředně zrušené spolky 
a organizace obnovovaly svůj status, občané odklízeli 
trosky válečné techniky, opravovali poškozené domy… 
Činnost obnovily české úřady, mnohde s novým perso-
nálem, jako např. na poště. Poštovní úřad ukončil plat-
nost protektorátních předpisů a zásobu poštovních zná-
mek s portrétem Adolfa Hitlera převzal místní Klub fi-
latelistů, který ceniny opatřil přetisky „ČSR Nár. výbor 
Polná. 5. 5. 1945“ a „ČSR »Junák národu«, 5. 5. 1945“. 
Druhý přetisk byl zhotoven na počest členů Junáka, kte-
ří v prvních poválečných dnech se ctí obstáli i při sběru 
a likvidaci pohozené munice. Junáckým přetiskem bylo 
opatřeno pouze 140 známek, které se po několika letech 
staly vyhledávaným sběratelským artiklem a dnes jsou 
hledanou raritou. 

Vývoj ve městě – hospodářský, stavební i společen-
ský – ovlivnila politická situace vzniklá po ukončení 
války. V roce 1947 žilo v Polné 3556 obyvatel. Růst 

Poslední německá hlídka prochází městem 8. května 1945 (foto 
 Antonín Erhart, archiv KZHP)

První ruský tank projíždí 9. května 1945 křižovatkou na Horním měs-
tě (foto Antonín Erhart, archiv KZHP)
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 obyvatelstva v dalších letech byl brzděn nedostatkem 
bytů i pracovních míst. Odhaduje se, že ve třech pová-
lečných letech odešlo z Polné, většinou do pohraničí, na 
600 obyvatel. V komunálních volbách roku 1946 zís-
kali nejvíce hlasů, a tím i největší vliv ve vedení měs-
ta, komunisté. Polná měla vlastní samosprávu občanů 
s měst ským zastupitelstvem, městskou radou a staros-
tou (předsedou NV). Až do roku 1989 vykonával správu 
města národní výbor s poslanci – základní článek státní 
správy a samo správy s vyhrazenými pravomocemi. Po 
komunistickém puči v únoru 1948 byly zrušeny četné 
soukromé podniky a živnosti, zakázána činnost mno-
hých spolků. Zemědělský charakter oblasti předurčil 
výraznou kolektivizaci venkova, která tvrdě postihla 
dosud prosperující soukromé zemědělce, z nichž někte-
ří byli vyhnáni z domovů a jejich majetek byl zabaven. 
Menší zemědělská družstva byla po roce 1970 postupně 
slučována ve větší celek (JZD Vysočina), obhospodařu-
jící podstatnou výměru zemědělské půdy v okolí Polné. 
Semenářský státní statek se po roce 1965 stal především 
producentem sadbových brambor.

Koncem první poloviny 20. století Polná stále postrá-
dala dostatečný počet pracovních míst pro své občany; 
řada z nich musela dojíždět za prací nadále mimo město. 
Přes veškerou snahu v prvních poválečných letech před-
stavitelé města nezajistili průmyslovou výrobu, která 
by tento nedostatek odstranila. To se zčásti podařilo až 
po roce 1950, kdy několik desítek žen bylo zaměstnáno 
v Pletařských závodech KHB (později Pleas) – textilní 
továrně vystavěné v prostoru za nádražím, kde byla vy-
budována počátkem 50. let i mlékárna – provozovna na 
výrobu sýrů. 

V šedesátých a sedmdesátých letech našli někteří ob-
čané své uplatnění v Tokozu – podniku na výrobu dveř-
ních a okenních závěsů – (dříve kovovýrobna Ing. Karla 
Sázavského), kde byla rozšířena výroba po přístavbě nové 
tovární haly, v hodinářském družstvu Elchron (později 
Laboratorní přístroje), které postavilo nové provozovny 
za nádražím. Přístavby se realizovaly také při textilním 
podniku Pleas (hala stříhárny a internát pro zaměstnan-
ce). Kapacitně – řádově pro několik desítek zaměstnan-
ců – provozovaly svou činnost ještě dřevařské závody 
(dříve pila Jindřicha Procházky a pila Pátek), škrobárny 
v Nerudově ulici… Z několika dalších menších provo-
zoven připomeňme ještě sodovkárnu v bývalém měš-
ťanském pivovaru, výrobní družstva Snaha a Horác-
ko; někteří občané našli uplatnění ve svých oborech 

Mlékárna n. p. Lacrum v ulici Za Nádražím; 1975 (foto Ivan Prokop, 
archiv KZHP)

Stavba nové tovární haly podniku Tokoz (dnes TKZ); 1964 (archiv MM)

Nahoře původní přetisky „Junák národu“ na protektorátních znám-
kách s kupony, dole padělky z konce 60. let (archiv JP)
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v Komunálních službách města Polné či v Okresním 
průmyslovém podniku. Do průmyslové  výstavby lze 

zahrnout i zemědělské farmy 
A a B, které vznikly po založení 
Státního statku Polná (1960). Tyto 
hospodářské objekty byly posta-
veny v letech 1961 až 1963 na vý-
chodním okraji města při silnici na 
Zábornou a západním okraji města 
v trati Na Hájkách pro chov prasat 
a uskladňování výpěstků, zejména 
brambor (později byla Na Hájkách 
– ve směru na Nové Dvory – přista-
věna velkokapacitní bramborárna). 

Bytová výstavba se v Polné 
po roce 1945 rovněž neprojevila 
v takové míře, jak by odpovída-
lo celkovému vývojovému trendu 
v tehdejší ČSR. Po výstavbě ně-
kolika menších bytovek v Havlíč-
kově ulici (později Andělova) před 
rokem 1950, kde nízký počet bytů 

zdaleka nemohl uspokojit potřeby obyvatel, byla bytová 
otázka příznivěji řešena až koncem šedesátých a počát-
kem sedmdesátých let. V období 1965 až 1974 byl ve 
městě zaznamenán přírůstek 320 bytů; z toho velkou 
část tvořily družstevní byty, hlavně ve čtyřpatrových 

panelových domech v Palackého 
ulici. Zásadnější význam pro roz-
voj Polné měla výstavba rodinných 
domků v různých lokalitách měs-
ta. Ve druhé polovině 20. a počát-
kem tohoto století dala vznik no-
vým ulicím: Alej Svobody, Vrch-
lického, Na Vyhlídce, U Hřbitova. 
Nové domky byly postaveny v uli-
cích Za Nádražím, Pod Kalvárií, 
Nerudova, Palackého, Na Pěšin-
ce aj. Další bytovky vyrostly za 
Horním městem (ulice Na Hlíně) 
a za Lázničkovou zahradou (Nad 
Háječkem), kde byl postaven i mo-
derní pečovatelský dům. Vcelku 
pozitivní vývoj v oblasti bydlení 

Stavba panelových domů – nové sídliště na Horním městě, dnes Palackého ulice; 1969 (archiv MM)

Nové domky v ulici Vrchlického; před rokem 1980 (foto Ludmila 
 Vomlelová, archiv MM)

Nové bytovky v ulici Nad Háječkem; 2007 (foto JP)

Nové bytovky v ulici Na Hlíně na Horním městě ve směru na Zábornou; 2005 (foto JP)
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ovlivnil znatelně počet obyvatel, který se tak k 1. led-
nu 2009 postupně zvýšil na 5113. K nově vzniklé mo-
derní architektuře se ještě vrátíme v kapitole Novodobá 
výstavba.

V poválečném vývoji města měly svůj význam pro 
obyvatelstvo přívod vody a likvidace odpadů včetně 
splašků. Důsledná a dostatečná výstavba a péče o vodo-
vodní a kanalizační sítě je v zájmu města trvale. V se-
dmdesátých letech byl vybudován nový přivaděč vody 
a v ulici Vrchlického postavena moderní vodárna; byla 
pro vedena rekonstrukce hlavního vodovodního řadu, 
průběžně pokračovalo budování kanalizace. Zásadní 
význam pro náležité zpracování odpadové vody z kana-
lizačních sítí má čistírna, vybudovaná v prostoru za ži-
dovským hřbitovem v severní části města v letech 1994 
až 1996, a doložení stávající kanalizační sítě se sběrači. 
Jedna z posledních rozsáhlejších a současným podmín-
kám odpovídajících kanalizačních sítí byla položena 
v roce 2009 na Karlově náměstí. Změny se dotkly i ko-
munikací. Zejména v šedesátých a sedmdesátých letech 
byl povrch hlavních i vedlejších vozovek zpevněn a po-
tažen asfaltovou vrstvou; bez patřičného uvážení ovšem 
došlo ke stržení dlažby na komunikaci z Horního města 
přes Husovo náměstí na Zápeklí, kde byl ke škodě his-
torického jádra města rovněž použit asfaltový povrch. 
Počátkem šedesátých let bylo instalováno veřejné vý-
bojkové osvětlení, postupně obnovované po roce 2003. 
Zdrojem tepla se ve městě stala plynofikace, zaváděná 
v průběhu posledních cca 25 let. 

Již od poloviny 20. století bylo patrné, že město 
nutně potřebuje důstojnější prostory pro provozová-
ní kulturních akcí. Přesto ještě v průběhu 60. a 70. let 
nebyla v plánu rozvoje města tato nezbytnost zahrnuta. 
Pro společenskou a kulturní činnost a potřeby obyvatel 
byla v období 1950 až 1990 využívána stávající zaříze-
ní, např. sály s kapacitou do 200 osob v domě čp. 13 na 
Sezimově náměstí, v podnikovém domě Jihomoravských 
dřevařských závodů Na Podhoře, v Lidovém domě v Je-
ronýmově ulici, v sále kina, v Domě pionýrů a mláde-
že v Indusově ulici, v sále domu U Slovana aj. V těchto 

prostorách byly pořádány nejvíce taneční zábavy, bály 
a plesy, nedělní odpolední čaje, taneční kurzy, koncerty, 
divadelní představení, ale i schůze, besedy atp. Koncem 
70. let bylo na plénu MNV sice rozhodnuto vybudovat 
v zámku při jeho chystané rekonstrukci velký společen-
ský sál s prostorným jevištěm a důstojným zázemím pro 
účinkující, ale na jeho otevření si občané museli počkat 
ještě dalších 12 let. Kulturní středisko bylo otevřeno kon-
cem roku 1989; hlavní sál, který slouží i jako hlediště, 
pojme s přísálím až 1200 osob; ostatně tento počet byl při 
několika koncertech předních rockových skupin překo-
nán. Od roku 1990 je zde kultura provozována zejména 
komerční formou. Stojí za to si připomenout vystoupení 
světově známých rockových legend; při svých koncert-
ních turné přijeli do Polné zahrát v roce 2000 Nazareth, 
2001 Uriah Heep, 2004 Jethro Tull. Součástí Městského 
kulturního střediska je i letní scéna na bývalém sokol-
ském cvičišti. V České republice známými a navštěvova-
nými se staly festivaly: v letech 1993 až 1997 Rockový 
maratón, v období 1998 až 2003 Czech Rock Block. Od 
roku 2003 je v kulturním středisku na zámku každoročně 
pořádán swingový festival v rámci třídenní kulturní akce 
nazvané Polenský hudební podzim. Jako divadelní scéna 
je využíváno místní kino, kde je na profesionální úrovni 
od roku 2006 pořádán divadelní festival Hrabalova ostře 
sledovaná Polná. Kulturní scénou se po roce 2003 stalo 

Letní scéna kulturního střediska na zámku; 2009 (foto JP)

Nové domky v ulici Na Vyhlídce; 2008 (foto JP)
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nádvoří hradu a zámku, kde po dobu prázdnin pod hla-
vičkou Polenské kulturní léto vystupuje řada známých 
interpretů – jednotlivců i souborů. Řada návštěvníků při-
jde každoročně shlédnout i další kulturní akce: Sváteční 
odpoledne na rynku, Zahájení Adventu, noční prohlídky 
hradu spojené s vystoupením divadelně i historicky za-
měřených spolků. Mimořádně dobrou kulturní úroveň ve 
městě udržují i četné hudební soubory. Dodejme, že hud-
ba a sborový zpěv má v Polné dlouholetou tradici, o čemž 
svědčí i řada významných osobností českého hudebního 
života (viz kapitola Žili v Polné). 

Na odpovídající úrovni je školství; nedostatkem je 
jen stávající školní tělocvična – kapacitou, provedením 
a vybavením nevyhovující. Ve druhé polovině století do-
znalo školství řadu změn; osmileté základní školy byly 
rozšířeny o devátou třídu, zavedeny byly školní družiny. 
Průběžně opravovány, udržovány a vybavovány jsou bu-
dovy polenských škol z konce 19. století v Komenského 
a Poděbradově ulici, kde byla v roce 1990 přistavěna 
nová budova s dvanácti třídami, devíti kabinety a po-
čítačovou učebnou. Ve II. polovině 20. století byl v In-
dusově ulici postaven Dům pionýrů a mládeže (1958), 
rozšířený o další dva objekty s tělocvičnou v 80. a 90. 
letech. Nové mateřské školy byly otevřeny v Jungman-
nově a Varhánkově ulici (1970), nová školní stravovna 
s družinou v ulici Jeronýmově (1997). Velkých změn do-

znalo učňovské školství. Zemědělský obor byl rozšířen 
o obor hodinář, zavedený družstvem Elchron počátkem 
50. let. V sedmém a dalších dvou desetiletích vyučovalo 
Odborné učiliště ČSVD ještě obory truhlář, švadlena, 
mechanik oděvních strojů, fotograf… Posléze se ale Od-
borná učňovská škola v Polné neudržela a po roce 2005 
byla zrušena. Internáty a učebny postavené na Kateřino-
vě a pod lesem Březina mají dnes jiné využití, stejně tak 
bývalé zemědělské učiliště na Horním městě. V areálu 
zámku má v jednom z křídel své učebny základní umě-
lecká škola (dříve LŠU). 

Prakticky po celé 20. století bylo nedostačující místní 
zdravotnictví. Obrat nastal po roce 1990, kdy nově zvo-
lené orgány vyřešily otázku zdravotní péče schválením 
stavby nového zdravotního střediska v ulici Varhánkově 
(1993). V několika ordinacích provozují svou lékařskou 
praxi i různí specialisté. Ve městě jsou dvě lékárny. Vete-
rinární službu provozují tři zvěrolékaři. 

Z dalších zásadnějších poválečných změn lze zmínit 
vybudování autobusového nádraží v místě zavezeného 
Školského rybníku (1993), po roce 1990 ještě podzem-
ní ka belizaci tele fonního vedení nebo novou výdlažbu 
chodníků a předlažbu Husova náměstí. 

Síť obchodů a služeb v současnosti dostatečně po-
krývá a uspokojuje potřeby obyvatel. Změny ve společ-
nosti po listopadu 1989 umožnily soukromě podnikat, 
což se v této oblasti výrazně projevilo. V roce 1994 byl 
na Husově náměstí v domě čp. 46 otevřen obchodní dům 
Vala, v roce 2004 byla za objekty bývalého státního stat-
ku na Horním městě otevřena širokosortimentní prodej-
na JMB – první supermarket v Polné.

Poměrně dlouhou dobu po roce 1990 se vlekl problém 
s ubytováním pro turisty a návštěvníky města; počet lů-
žek v Zámecké restauraci zdaleka nepostačoval pokrýt 
poptávku zájemců. Podmínky se do jisté míry zlepšily 
po otevření ubytovacích prostor v kulturním středisku 
na zámku, v Domě dětí a mládeže a soukromých penzi-
onů U Hilsnera, Marek v nedalekém Hrbově i zřízením 
nového penzionu „TKZ“ v ulici Boženy Němcové.

Vzhledem k tomu, že sportu se v Polné zájemci věnu-
jí amatérsky, je zázemí pro tuto činnost ve městě na vy-
soké úrovni. V České republice i ve světě Polnou velmi 
dobře reprezentují i zástupci netradičních sportů, jako 
je např. judo, sumo, kakushinkan, malá kopaná, koň-
ské dostihy, parašutismus… Zatravněné hřiště a nový 
sportovní dům využívají pro činnost členové TJ Slavoj 
Polná. Ostatní neregistrovaní zájemci o sport využívají 
další, k těmto účelům vyhrazená místa. Milovníci tenisu 
a odbíjené mají své zázemí v Lidovém domě a na kurtu 
TJ Sokol Polná v zámku, řada sportovních odvětví je 
provozována v tělocvičnách a klubovnách. 

Přestavba Domu pionýrů a mládeže Valentina Induse (dnes Dům dětí 
a mládeže); 1987 (archiv MM)

Zdravotní středisko v ulici Varhánkově; 2009 (foto JP)
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Přes několik ničivých požárů (1345, 1551 a 1863, 
kdy vyhořelo téměř celé město; 1647, 1712, 1734, 1794 
a 1823, kdy vyhořela část města) se v Polné dochoval 
výjimečně cenný soubor památek. Důležitým mezní-
kem pro jejich obnovu a uchování se stal rok 1990, kdy 
byla v Polné vyhlášena městská památková zóna, roku 
1992 rozšířená o ochranné pásmo. Pozitivně se projevil 
i přístup orgánů státu při začlenění mnohých historic-
kých objektů do seznamu státem chráněných památek. 
Obzvlášť kladně lze hodnotit postoj městských orgánů 
– rady a zastupitelstva města – při 
schvalování dotací na údržbu a re-
konstrukci stavebních památek po 
roce 1990 a zejména v období 1996 
až 2009, kdy byly do uchování kul-
turního dědictví našich předků vlo-
ženy nemalé investiční prostředky. 
Řadu let trvající proces obnovy 
pamětihodností byl oceněn státem, 
který město Polná v roce 2006 vy-
hlásil „Historickým městem Čes-
ké republiky“. 

Polenský hrad, postavený na 
ostrožně chráněné původně dvěma 
potoky a bažinami, patří k nejstar-
ším feudálním stavbám v České 
republice a je bezpochyby nejstarší 
dochovanou architektonickou pa-
mátkou v samotném městě. Jádro 
hradu tvořila mohutná válcová věž, 
což dokládá nejstarší vyobrazení 
Polné z roku 1617. (Původní před-
loha Jorise Hoefnagela posloužila 
v 17. až 19. století několika rytcům 
ke vzniku dalších šesti vedut, liší-
cích se ovšem pouze v detailech. 
Vyobrazení hradu je na všech pro-
vedeních stejné.) Hrad sice prošel 
postupným složitým vývojem, ten 
ale až do poloviny 18. století není 
zdokumentován. Ve druhé polovi-
ně 15. století sídlo dal panství dů-
kladně opevnit a rozšířit Viktorin 
z Kunštátu. Kolem hradu byly vy-
budovány vodní příkopy a rybník. 
Po rozsáhlém požáru v roce 1584 
dal hrad přestavět na zámecké 
sídlo Zachariáš z Hradce. K nej-
důkladnějším stavebním raně ba-
rokním úpravám došlo za majitele 

 polensko-přibyslavského panství Ferdinanda Ditrichštej-
na v letech 1693 až 1696. Starší objekty hradu, poško-
zené v letech 1645 a 1647 Švédy (hrad byl švédským 
vojskem dvakrát vydrancován a vypálen), byly zbořeny, 
došlo také ke zrušení podstatné části opevnění. Pada-
cí most byl stržen a příkop pod ním zavezen. Východní 
a jižní strana hradu a zámku s předhradím byly obnove-
ny. Při zámku vznikl hospodářský areál se stájemi, dvo-
rem a sýpkou. Hrad přestavěný na zámek byl celkově 
upraven a přizpůsoben ubytování panských úřed níků. 

Významné památky – areál hradu a zámku

Hrad, zámek, pivovar a panský dvůr – výřez z plánu města, zhotoveného nadlesním Josefem 
Zirnfussem; po roce 1770 (archiv Městského muzea v Přibyslavi)

Zákres hradu a přilehlých hospodářských budov na mapě panství, zhotovené nadlesním Jose-
fem Zirnfussem; okolo roku 1800 (Moravský zemský archiv Brno)
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Pro potřeby jeho obyvatel dal Ferdinand Ditrichštejn na 
nádvoří zámku ještě postavit kamennou kašnu. Do ní 
byl zaveden nový panský gravitační vodovod z lučního 
žlabu u Boučku na Bradských loukách mezi vesnicemi 
Dobroutov a Věžnička. V 90. letech minulého století 
byla kašna s částí nádvoří necitlivě a nevkusně uprave-
na. Novodobé žulové kvádry kolem této památky působí 
anachronicky, do celkové rekonstrukce hradu a zámku 
nezapadá ani nezvyklé odhalení základů kašny. Proto je 
tato část nádvoří předmětem oprávněné kritiky ze stra-
ny odborníků, mnohých turistů i místních občanů. 

Od roku 1712 do roku 1927 byl při hradu v provozu 
panský pivovar, který konkuroval pivovaru měšťanské-
mu. V roce 1744, a o padesát let později znovu, vypukl 
v pivovaru oheň a v obou případech plameny zachvátily 
sousedící hospodářské budovy i samotný zámek. Část 
budov po ohni zanikla, některé byly sníženy o nejvyšší 
patra. Po přemístění správy velkostatku v roce 1810 do 
sousední Přibyslavi sloužil hrad i zámek k hospodář-
ským účelům, v části byly zřízeny další byty. V roce 1844 
bylo zbouráno severní křídlo hradu s kaplí, renesančním 
sloupovím a několika sály. Po celé 19. století nebyl zá-
mek udržován a došlo k jeho postupné devastaci. Po ně-
kolik desetiletí sloužila původní část hradu jako „veřejný 
lom“. Kámen z polenského hradu najdeme v základech 

mnoha polenských domů, opracované kvádry poslou-
žily často i jako výdlažba teras, chodeb domů, chodní-
ků (např. na Sezimově náměstí), pro zbudování schodů 
(např. pod Kaplankou ke Špačkovu rybníku), nebo pro 
zpevnění cest a silnic. V roce 1922 zakoupil hrad pro 
muzeum v Polné a TJ Sokol Polná mecenáš – továr-
ník Václav Pojmann. Po zásadní rekonstrukci a úpravě 

Hrad v I. polovině 17. století (výřez z rytiny Matthäuse Meriana)

Stav hradu v roce 1845 (litografie dle nákresu Františka Alexandra 
Hebera)

Hrad a zámecká věž; kolem roku 1890 (kresby od Karla Liebschera)

Hrad, zámek, špejchar, pivovar a panský dvůr; výřez z plánu města, 
vydaného po velkém ohni v roce 1863 (archiv JP)
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 pozemků v letech 1923 až 
1927 sloužil na byty a pro 
potřeby muzea; bývalá zá-
mecká zahrada byla upra-
vena na sokolské cvičiště. 
Od poloviny 70. let 20. sto-
letí došlo k další rozsáhlé 
rekonstrukci. Z bývalé ko-
nírny a obytných částí nad 
ní byla zřízena restaurace 
s ubytováním. V objek-
tech panského pivovaru 
působí více jak 70 let růz-
né firmy, zabývající se ze-
jména výrobou nábytku. 
Patnáct let trvala přestav-
ba části zámku na kultur-
ní středisko s prostorným 
sálem a velkým jevištěm. 

Severozápadní část hradu, stav kolem roku 1925 (pohlednice 
 „Bromografia“)

Zámecká věž kolem roku 1930 (archiv JP)

Východní křídlo zámku s hlavní vstupní bránou na nádvoří; okolo 
roku 1935 (archiv KZHP)

Pohled na střechu jihovýchodní části zámku, kde se v současnosti 
nachází Zámecká restaurace; okolo roku 1935 (archiv KZHP)

Sokolské cvičiště; 1927 (pohlednice „Foto Fon“)
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V jednom z křídel zámku byla vybudována základní 
umělecká škola a Zámecký klub. V hradní věži s branou 
sídlí Městské muzeum Polná, je zde také umístěna část 
depozitáře; podstatná část stálých muzejních expozic je 
umístěna na hradě a v dalším zámeckém křídle.  Areál 

zahrnuje i městské kino, kte-
ré provozuje Beat Fan Club. 
Na nádvoří zámku jsou 
v červenci a srpnu pořádány 
různé kulturní akce města, 
nazvané Polenské kulturní 
léto. Upravený parkán v se-
verozápadní části areálu vede 
kolem původní bašty a je ce-
loročně přístupný k vyhlíd-
kám i odpočinku. 

Areál hradu a zámku 
v Polné nemá proveden dů-
kladný archeologický prů-
zkum. Z hlediska dalšího 
poznání stavebního vývoje 
i datování počátků se tento 
úkol jeví jako nutnost. 

Kunštátská síň; po roce 1925 (archiv JP)

Vchod na hlavní zámecké nádvoří; 2008 (foto JP)

Zámecká věž – sídlo městského muzea; 2008 (foto JP)

Parkán, hradní bašta a kaplička, 1930 (foto Karel Bezouška, archiv JP)

Pohled z nádvoří na vstupní bránu; kolem roku 1930 (archiv KZHP)
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Městské muzeum Polná

Sbírkový fond Městského muzea Polná začal bu-
dovat Spo lek měst ského mu zea, založený v roce 1895. 
Dne 1. ledna 1900 bylo mu zeum ote vřeno pro ve řej nost 
v pro sto rách Kap lanky. U zrodu mu zea a vzniku prv-
ních ex po zic stál především uči tel a vlas ti vědný ba da tel 
Bře ti slav Ré rych (1872–1936), pro ně hož se mu zeum sta-
lo ži vot ním po slá ním. Po za kou pení hradu pro po třeby 

Spolku měst ského mu zea v roce 1922 do šlo v le tech 
1923–1926 k zá sadní re kon strukci hrad ních objektů. 
První expozice – stará škola, měšťanský pokoj, lapidári-
um a alchymie – byly pro veřejnost otevřeny v přízemí 
hradu v září 1924. V následujících letech byly objekty 
postupně upravovány, došlo ke zpřístupnění dalších ex-
pozic. V období před II. světovou válkou bylo polenské 
muzeum největší a nejvýznamnější na Českomoravské 
vysočině. V roce 1962 bylo Městské Rérychovo mu-
zeum v Polné převedeno pod správu Muzea Vysočiny 

Pohled na hrad a parkán; foto z 30. let (archiv KZHP)

Hrad, kde jsou od roku 1925 umístěny muzejní expozice; nahoře foto Stanislav Teska, před rokem 1960 (archiv KZHP)… a současný stav (foto 
JP)
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v Jihlavě jako pobočka. V 60. le-
tech 20. století byly zásluhou ve-
doucího pobočky a polenského 
rodáka Bohuslava Hladíka nově 
vytvořeny expozice staré lékárny, 
hrnčířské dílny, kupeckého krámu, 
národního obrození a přebudované 
staré školy v Poděbradově ulici. Od 
poloviny 70. let byl hrad a zámek 
postupně ná kladně rekonstruován; 
většina sbírek byla na čas uložena 
do depozitáře. V roce 1994 bylo 
východní křídlo zámku předáno 
zpět do užívání muzea. V roce 
2004 byla dokon čena celková re-
konstrukce Areálu hradu a zámku 
v Polné a muzeum zpřístupnilo 
další výstavní sály s novými expo-
zicemi. Po podání žádosti Městem 
Polná a na základě rozhodnutí zastupitelstva Kraje Vy-
sočina v roce 2006 byl sbírkový fond vybudovaný pře-
vážně z darů polenských občanů vrácen zpět do majetku 
města. Vzniklo tak samostatné Městské muzeum Polná 
se sídlem v areálu hradu a zámku. Sbírky muzea jsou 
složeny z rozličných předmětů, z devadesáti procent 
dokumentujících historii polenského regionu (dobové 
listiny, kroniky, dokumenty a literatura, hodiny, náby-
tek, mince a bankovky, šperky, sklo a keramika, tex-
tilie, militaria, odznaky, liturgické předměty, plastiky, 
obrazy, grafiky, kamenné předměty, vybavení řemesl-
ných dílen, zemědělské nářadí, fotografie a pohlednice, 
hudební nástroje, předměty z kůže, kovu a dřeva atp.). 
Kromě stálých expozic a sezonních výstav jsou v pro-
hlídce zahrnuty hradní prostory hladomorny, v prvním 
patře Kunštátská síň s obnovenou renesanční výmalbou 
stěn, která slouží pro slavnostní příležitosti i jako obřad-
ní síň, a parkán. 

Ve sbírkách městského muzea je soustředěno přibliž-
ně 98 tisíc sbírkových předmětů. Z unikátních exponátů 
jsou nejznámější krucifix s torzem Ježíše Krista pravdě-
podobně z konce 13., nejpozději však z počátku 14. sto-
letí, gotická soška Panny Marie, socha sv. Kateřiny… 
Městské muzeum Polná má v současnosti pět prohlíd-
kových tras.

I. okruh
Lapidárium je umístěno v prostoru hradního suteré-

nu. Ve dvou místnostech jsou uloženy především kamen-
né artefakty – pozůstatky zbořených částí hradu (části 
ostění, slepé kružby, kuželková balustráda atp.), několik 
náhrobníků a smírčích kamenů, kostelní pokladnička na 
milodary z období gotiky, části bývalého hradního mlý-
na… Za pozornost stojí klenutý strop ze 13. století. 

Lékárna U Černého orla představuje jednu ze čtyř 
lékárnických expozic na našem území. Většina vy-
stavovaných předmětů pochází z původní lékárny na 

 polenském náměstí; expozici tvoří oddělení oficíny, 
materiálky a laboratoře. Mobiliář pochází z přelomu 
18. a 19. století. Z vybavení možno jmenovat nádobky 
na uchování léčiv – tzv. srdcovky, stojatky a další; dře-
věné nádoby a krabice na sušené byliny vyzdobil po-
lenský malíř Karel Kasal. Nedílnou součástí expozice je 
i veškeré lékárnické náčiní včetně vybavení laboratoře 
(křivule, lis na byliny, sušička ad.). 

Kupecký krám je umístěn stejně jako expozice ře-
mesel v přízemí hradní části areálu. Vybavení z první 
poloviny 19. století pochází z obchodu polenské rodiny 
Chlebečkovy. Znakem krámu je dřevěná plastika dvou-
ocasé mořské panny. K vidění jsou např. zásobnice na 
kávu, cukrářské kleště, různé druhy vah i s kamennými 
závažími, kameninové lahve na minerální vody atp. 

Expozice řemesel seznamuje návštěvníky s řemes-
ly pekaře, perníkáře, řezníka, ševce, hrnčíře a kam-
náře. Rozsáhleji jsou prezentována řemesla zabývající 
se zpracováním látek a dřeva. U každého řemesla jsou 
vystaveny charakteristické pracovní nástroje (kupř. šin-
delářský dědek či vlk, barvířský kotel a koule, tesařský 
„macek“, tkalcovský stav…) a výrobky.

Hladomorna je drobnou expozicí, zpřístupněnou již 
od dvacátých let 20. století. Nachází se v místě někdejší 
hradní lednice. 

II. okruh
Erbovní sál je první místností hradní prohlídky vy-

bavenou štíty s erby rodin, v jejichž vlastnictví se polen-
ský hrad kdysi nacházel. Z původních exponátů stojí za 
zmínku sečné zbraně z 15.–17. století, renesanční pieta 
malovaná na dřevě, kovové truhlice či tepaný malovaný 
svícen z období renesance, pocházející ještě z původní-
ho gotického kostela Matky Boží v Polné. 

Ditrichštejnský sál je vybaven pseudobarokním 
nábytkem (za pozornost stojí intarzovaný sekretář s pů-
vodní koženkovou tapetou či nezvyklý kus – komoda 

Pohled na hrad ze severní strany; 2008 (foto JP)
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kombinovaná s psacím stolem) a portréty členů rodu 
Ditrichštejnů. Expozici doplňuje několik desítek kusů 
cínového nádobí různé provenience. 

Kunštátský sál je nejkrásnější místností hradu. Sál 
nese název podle nejstarší části místnosti – erbovní chod-
by s pozdně gotickou klenbou, zbudované Viktorinem 
z Kunštátu. Větší část stěn místnosti vyplňují restauro-
vané fresky (zelené rozviliny) pocházející z renesanční 
přestavby za Zachariáše z Hradce v letech 1585–1586. 
Za pozornost stojí též nejstarší vyobrazení erbu knížat 
z Minsterberka na našem území či cechovní truhlice. 
V současné době místnost slouží jako obřadní síň. 

Měšťanský pokoj představuje bytovou kulturu polo-
viny 19. století – místnost je vybavena typickým bieder-
mayerovým nábytkem včetně psacího stolku z pozůsta-
losti polenského rodáka Karla Knittla, dirigenta a ředi-
tele pražské konzervatoře; skleníky obsahují hranované 
sklo z Vysočiny, anglickou bohatě zdobenou kameninu 
a slavkovský porcelán. Návštěvníky zajisté zaujmou 
empírová litinová kamna z ditrichštejnských železáren. 
Součástí měšťanského pokoje je i poslední místnůstka 
hradní prohlídky, vybavená soubory nábytku z druhého 
rokoka a období historismu. Součástí expozice je i vra-
novský a chodovský porcelán. 

III. okruh
Expozice Vznik a historie muzea je prezentová-

na na několika panelech před vstupem do síně rodáků. 
Návštěvník je prostřednictvím fotografií a dokumentů 
seznámen se stavem polenského hradu před zásahy zdej-
ších muzejníků, s osobami nejvýznamnějších pracovní-
ků muzea a s podobou expozic v průběhu posledních 
devadesáti let. Ve stejném prostoru je umístěna i vitrí-
na s pozdně gotickými fragmenty kachlů, nalezených 
v areálu polenského hradu. 

Síň rodáků seznamuje návštěvníky s osudy nej-
významnějších rodáků města Polné. Pomocí panelů 

a  trojrozměrných exponátů je ve-
řejnosti představen varhanní vir-
tuos Josef Kuhn, sochař Jan Adolf 
Vítek, akademický malíř Karel 
Ludvík Klusáček, spisovatelka 
Vlasta Pittnerová, továrník Karel 
Varhánek a starosta Antonín Pitt-
ner, ke kterému se váže i panel 
Národní obrození na Polensku. 
K vidění jsou například plastiky 
sochaře Vítka, vlastnoručně ma-
lovaná ložnice malíře Klusáčka 
a jím vytvořená vitráž s motivem 
sv. Václava či psací stůl spisovatel-
ky Pittnerové. 

Otevřený depozitář nábytku 
se skládá ze dvou částí – první 
splňuje „parametry“ skutečného 
depozitáře; uložené skříně, komo-

dy, stoly a židle pocházejí převážně z 19. století. Druhá, 
pro návštěvníky velmi atraktivní část, představuje kon-
trast mezi malovanou ložnicí štockých Němců ze 30. let 
20. století a českou kuchyní ze 40. let. Kromě nábytku 
nechybí ani veškeré dobové zařízení (elektrická bubnová 
pračka, mandl, různé typy houpacích koní pro děti ad.). 

Legie a vznik Československa – i tato expozice je 
rozdělena do dvou částí. První z nich představuje legio-
nářův pokoj s dobovým nábytkem a věcmi osobní potře-
by. Nechybí suvenýry z orientu, dovezené polenskými 
legionáři, nebo kompletní legionářská uniforma. Druhá 
část je zároveň poslední místností III. hradního okru-
hu. Pomocí panelů a trojrozměrných exponátů (střelné 

Kunštátský sál; stav v roce 2007 po rekonstrukci (foto JP)

Areál hradu a zámku; vlevo nahoře bývalý zámecký pivovar, vpravo 
dole rybník Peklo, 2008 (foto Lucie Prchalová)
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a sečné zbraně, dělostřelecké granáty a nábojnice, ply-
nová maska pro vojáka i pro koně, polní telefon atp.) je 
návštěvník seznámen nejprve s počátkem první světo-
vé války a následně s historií československých legií. 
Zvláštní místo zaujímají panely se soupisy a fotografie-
mi legionářů z Polenska. Nejrozměrnějším exponátem 
III. okruhu je věrná maketa legionářského vagónu (opro-
ti originálu zmenšená o třetinu), postavená muzejníky 
ve 20. letech, i s dobovým vybavením. 

IV. okruh 
Hodiny a vývoj hodinářského řemesla. V expozi-

ci je umístěno víc než 140 unikátních hodinových stro-
jů a strojků, pocházejících převážně z darů muzejníka 
Bedřicha Neubauera (1890–1960) či z dílny místního 
hodináře Josefa Grosse. Největším exponátem je věž-
ní hodinový stroj z chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
v Polné, zajímavý je funkční hrací orchestrion.

Ve dvou dalších sálech jsou pořádány sezonní výsta-
vy, většinou 4 až 5 v průběhu roku. 

V. okruh (nalézá se mimo areál hradu a zámku, cca 
200 m od sídla muzea)

Stará polenská škola je oddělenou expozicí; je 
umístěna v samostatném objektu – v tzv. Brožově domě 
v Poděbradově ulici, čp. 77. Stálá, turisty vyhledáva-
ná expozice dokumentuje historii školství od poloviny 
18. století do konce 19. století. Tvoří ji úplný interiér 
třídy z poloviny 19. století, byt učitele, kabinet přírod-
nin a černá kuchyně. Základem sbírky je inventář staré 
polenské školy, který se stal součástí muzejního fondu 
(nábytek, knihy, preparované přírodovědné pomůcky, 
typické dobové školní potřeby…, pořízené z darů, ná-
kupem a sběrem). 

Základní umělecká škola 
a Zámecký klub

V západním křídle zámku sídlí od roku 1990 Zá-
kladní umělecká škola Polná. Dobrovolným zájemcům 
od pěti let výše a s určitým talentem zde dvacet peda-

gogů poskytuje základy vzdělání v jednotlivých umě-
leckých oborech – hudebním, tanečním, výtvarném a li-
terárně-dramatickém. Žáci jsou připravováni ke studiu 
analogických oborů na středních a vysokých školách 
uměleckého a pedagogického zaměření. Při různých 
příležitostech prezentují na veřejnosti své první úspěchy 
– pořádají koncerty, hudební večery a výstavy, podílejí 
se na kulturní činnosti ve městě. Výuka je dostatečně 
zajištěna v několika učebnách, vystoupení – koncerty 
a přehlídky – jsou pořádány převážně v Kuhnově síni. 
Zřizovatelem školy je Město Polná.

S přístupem za hradbami, z komunikace podél ryb-
níka Peklo, se nachází Zámecký klub (známý i jako „Zá-
mecká rychta“), provozovaný soukromým podnikate-
lem. V menším sále a pro menší okruh posluchačů jsou 
zde občas pořádány koncerty alternativních rockových 
kapel i jiných hudebních seskupení; klub slouží i pro 
srazy, semináře, setkání a spolkové schůze. 

Městské kulturní středisko
Jihovýchodní část areálu prošla v letech 1979–1989 

nejdůkladnější stavební úpravou. Z rozhodnutí měst-
ských orgánů bylo do tohoto křídla po rekonstrukci 
umístěno městské kulturní středisko. V Polné do té doby 
nedostačující menší sály mělo nahradit obstojné kulturní 
zařízení, splňující potřeby obyvatel. Na ploše původní-
ho třetího nádvoří byl vybudován sál s moderním jeviš-
těm, přísálím a šatnami pro účinkující… Vznikly i další 
prostory potřebné pro chod kulturního střediska včet-
ně letní scény v prostoru bývalého sokolského cvičiště. 
Bohatá nabídka porůznu zaměřených kulturních pořadů 
a koncertů po roce 1990 i poměrně vysoká návštěvnost 
diváků a posluchačů svědčí o uspokojivém využití kul-
turního centra na zámku. Kulturní středisko v Polné, 
také díky vystoupením mnohých umělců, známých u nás 
i ve světě, tak v posledních dvaceti letech příkladně pro-
paguje a šíří dobré jméno města.  Návštěva kulturního 

Východní trakt zámku na hlavním nádvoří; 2008 (foto JP)

Kuhnova hudební síň v základní umělecké škole; 2008 (foto JP)
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stánku při jakékoliv příležitosti příchozí i jinak oboha-
tí – umožní prohlídku zámeckého areálu s procházkou 
po parkánu, občerstvení v sousední Zámecké restaura-

ci a když to čas dovolí, případně i cestu za poznáním 
stálých a bohatých expozic městského muzea. 

Letecký snímek Areálu hradu a zámku v Polné; 2008 (foto Lucie Prchalová)

Pohled přes rybník Peklo; vpravo zámecké křídlo, kde je umístěna základní umělecká škola a Zámecká rychta, 2008 (foto JP)
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Kostel svaté Kateřiny

Hřbitovní jednolodní kostel sv. Kateřiny s pětibokým 
presbytářem byl postaven pravděpodobně ve II. polovi-
ně 14. století jižně od města, na místě zvaném Strážný 
vrch. Na jižní straně lodi přetrval raně gotický lome-
ný portál. Původně pravděpodobně sloužil jako kaple 
pro bohoslužby obyvatel sousedícího hradu. Uvnitř se 
nacházejí zbytky fresek z 15. století zobrazující život 
Krista a sv. Kateřiny a malby polenského malíře Jiří-
ka Jircháře z přelomu 16. a 17. století, které dali zhoto-
vit při renovaci kostela tehdejší majitelé Polné Hertvík 
Žejdlic a Jan Žejdlic ze Šenfeldu. Ve vnější zdi kostela 
jsou zasazeny tři náhrobníky z 16. a 17. století; zajíma-
vý je boční gotický portál. U kostela je zřízen hřbitov, 
jehož existenci dokládají písemné zmínky již z počátku 
15. století. Hřbitovní zeď byla postavena v letech 1592 
a 1593. Na hřbitově byli pochováváni zejména obyva-
telé hradu a podhradí, později obyvatelé čtvrti Kateři-
nov, která byla po dlouhou dobu vedena jako samostatná 
obec. Zachovaly se také zprávy o kostnici. Ve svahu pod 
původním hřbitovem směrem k rybníku Peklo byl kon-
cem 16. století zřízen menší hřbitov pro nepokřtěné děti, 
lidi jiné víry a sebevrahy. 

Na hřbitově se dochovala celá řada cenných náhrob-
ků. Ještě nedávno byly železné kříže – často umělecky 
zdobené výrobky železářů a kovářů z Ranska a okol-
ních hutí – necitelně likvidovány. Některé z nich jsou 
zde nyní ponechány. Zaujmou zejména náhrobky vý-
znamných osobností (Bedřich Neubauer – muzejník, 
Karel Varhánek – významný podnikatel a mecenáš měs-
ta, MUDr. František Záborský – významný lékař…). 
Umělecky cenná je plastika na hrobce rodiny Vítkovy 
– dílo akademického sochaře Františka Vladimíra Foita 
(1900–1971); za pozornost stojí i pomník mlynáře Čeň-
ka Fialy s vytesanými mlynářskými znaky. Ve svahu při 
kostele žili v 17. a 18. století poustevníci, kteří se mj.  

starali o nemocné cholerou a morem. Kostel sv. Kateři-
ny včetně hřbitova je po hradu druhou nejstarší docho-
vanou památkou v Polné. Poslední důslednější oprava 
včetně pokrytí střechy novým plechem byla provedena 
v roce 1977; od té doby zde čas od času proběhne běž-
ná údržba. Při pořizování fotodokumentace Klubem Za 
historickou Polnou v roce 2009 byla shledána degradace 

Církevní památky

Kostel sv. Kateřiny; 1870 (archiv KZHP)

Kostel sv. Kateřiny s novou věží; stav po roce 1900 (archiv KZHP)

Kostel sv. Kateřiny; stav v roce 2008 (foto JP)
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vzácných fresek z 15. až 17. sto-
letí; pokročilý stav poškození 
interiéru vyžaduje včasné zadání 
restaurátorských prací.

Kostel svaté Anny

Kostel sv. Anny sloužil pů-
vodně jako kaple pro chovance 
špitálu, který založili zeman Jan 
Sezima z Rochova a jeho manžel-
ka Kateřina z Močovic po roce 
1440. Roku 1588 byl kostel obno-
ven, původní strop byl nahrazen 
renesančním, klenutým. K dal-
ším stavebním úpravám došlo 
v letech 1684 a 1863. Až později 
byla kaple využívána pro četnější 
bohoslužby farnosti, zejména při 
stavbě hlavního kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie v letech 1699 
až 1707. V roce 1894 byla dokon-
čena dva roky trvající pseudogotická přestavba koste-
la podle projektu puristy, archi tekta Roberta Niklíčka 
celkovým nákladem 12 tisíc zlatých; pořízen byl i nový 

oltář. V sakristii se dochovala pozdně gotická, tzv. sklíp-
ková klenba z počátku 16. století. Při stavebních úpra-
vách došlo, bohužel, k necitlivému zničení původních 
fresek z 15. století (kresba fresky Klanění tří králů je 
uložena v městském muzeu). Při kostele se až do po-
loviny 20. století držela pouť „U svaté Anny“. V domě 
vedle kostela se narodil hudební skladatel Josef Kuhn 
(1911–1984), světově známý varhanní virtuos. 

Kostel svaté Barbory
Po zrušení původního hřbitova u kostela Nanebe-

vzetí Panny Marie byl po roce 1710 založen za škol-
skou branou, severně od hlavního náměstí při cestě 

Sezimovo náměstí roku 1886; kostel sv. Anny před pseudogotickou přestavbou (archiv MM)

Kostel sv. Anny; stav v roce 2009 (foto JP)

Kostel sv. Barbory, pohled od východní strany; stav v roce 2008 (foto JP)
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do Přibyslavi, v místě, kde stával 
Svatoňův dvůr, nový hřbitov. V le-
tech 1720–1725 dal zde uprostřed 
pohřebiště polenský děkan Pavel 
Haberlandt (1663–1729) posta-
vit hřbitovní kostel zasvěcený sv. 
Barboře. Stavba byla provedena 
v jednoduchém barokním stylu 
na půdorysu řeckého kříže podle 
plánů chrudimského stavitele Do-
náta Theodora Morazziho. Fresky 
s rozvětvenou ikonografií na stro-
pě z let 1749 a 1750 pocházejí údaj-
ně od chrudimského malíře Josefa 
Cereghettiho. Tři oltářní obrazy 
maloval Karel František Tepper 
v letech 1725 a 1726. Dřevořezby 
(např. oltáře) a některé kamenic-
ké a sochařské artefakty vytvoři-
la řezbářská a sochařská dílna po-
lenských Morávků – Martina Igná-
ce (1679–1762) a jeho syna Viktora 

Václava (1715–1779). Nad branou hřbitova z roku 1720 
je umístěna pěkná plastika sv. Barbory, patronky umíra-
jících, která byla v květnu roku 1945 částečně poškoze-
na. Na hřbitově se nalézá řada památkově významných 
náhrobků; neobvyklý je např. železný zdobený náhrobek 
děkana Matěje Slugy z roku 1859 – výrobek železárny 
v Polničce. Monumentální pomník děkana Františka Po-
jmona uprostřed hřbitova a náhrobky Marie Stuartové 
a v roce 1899 zavražděné Anežky Hrůzové zhotovil so-
chař Antonín Sucharda z Nové Paky. Za pozornost stojí 
i mramorové desky polenských kaplanů a děkanů, za-
sazené do zdi kostela, nebo památník obětem I. světové 
války 1914–1918, kde můžeme číst 17 jmen. 

Děkanský chrám Nanebevzetí 
Panny Marie 

– národní kulturní památka 

Na místě chrámu Nanebevzetí Panny Marie stával 
před rokem 1700 původní kostel stejného pojmenová-
ní, jinak Matky Boží, existující nejpozději v I. polovině 
13. století. Největší ze čtyř polenských kostelů byl vysta-
věn v letech 1700–1707 podle plánů italského mistra Do-
minika de Angeli po demolici původního svatostánku. 
První stavitel Vít z Nového Veselí v roce 1701 pro jisté 
neshody s městem a vrchností odstoupil a stavbu mari-
ánského chrámu pak řídili Italové Jan a Pietro Spi netti. 
V roce 1707 byla nedokončená stavba provizorně předá-
na, aby mohla sloužit svým účelům. Ve dnech 7.–13. září 
1707 byl chrám vysvěcen strahovským opatem Vítem 
Seipelem. Trojlodní baziliku z velké části financoval Hřbitovní kostel sv. Barbory; 1885 (foto Jindřich Krink, archiv JP)

Kostel a hřbitov sv. Barbory; 2008 (foto Lucie Prchalová)
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majitel polenského pan-
ství Leopold Ditrichštejn; 
ten však v roce 1708 před-
časné zemřel a další prá-
ce byly zasta veny. Podle 
původních plánů měly 
být např. ještě postaveny 
dvě menší boční věže. 
K tomu však již ni kdy ne-
došlo. Přání knížete Leopolda Dit richštejna a jeho otce 
Fer dinanda vystavět v Polné velkolepý chrám pro dů-
stojné konání bohoslužeb se spl nilo jen částečně, přesto 
jde o obdivované a monumentální dílo. 

Kromě areálu hradu a zámku je chrám na Huso-
vě náměstí dominantou města. Odborníky je řazen 
mezi nejnádherněji vyzdobené církevní stavby v Čes-
ké republice. Precizní výtvarné práce italských mistrů 
z Florencie – štuková a fresková výzdoba na stěnách, 
valené klenbě a stropech chrámu – mají evropskou úro-
veň. V letech 1707 a 1708 zde pracovali na  dokončení 

a úpravách výzdoby malíř Luca Antonio Colomba 
(1674–1737) a štukatér a mramorář Giacomo Antonio 
Corbellini (1674–1742), kteří předtím působili mj. i ve 
Znojmě a na hradě Pernštejn. Kolem chrámu je ze tří 
stran postavena ohradní zeď, na západní straně rozdě-
lená terasou a schodištěm. Pod schodištěm je umístěna 
kamenná kašna se sloupem a plastikou putta uprostřed, 
nad ní jsou umístěny sochy sv. Petra a sv. Pavla. Ty měly 
být spolu s dalšími dvanácti sochami apoštolů, dnes 
usazenými na zámeckém mostě ve Žďáru nad Sázavou, 
původně umístěny na volutách, vyčnívajících po obou 
stranách chrámu nad střechami bočních lodí. 

Půdorysnou dispozicí, objemem v krychlových met-
rech a celkovým pojetím je tento barokní skvost právem 
uváděn jako jeden z největších v ČR. Chrám je 63 m 
dlouhý, 26 m široký a 22 m vysoký, zastavěná plocha má 
rozměry 2381 m2. Věž sahající do výšky 64 m byla po-
stavena v roce 1895 podle návrhu arch. Františka Schmo-
ranze, když původní věž shořela při požáru v roce 1863. 
V roce 1895 byly na věž umístěny zvony a nový hodi-
nový stroj. Vedle velkého čelního oltáře v hlavní lodi je 
v obou postranních ještě 8 menších bočních oltářů. Pod 

dlažbou z roku 1713, 
zhotovenou z části 
ze starých náhrob-
ních kamenů s pů-
sobivou heraldickou 
výzdobou, se nachá-
zí hrobka šlechtic-
kého rodu Žejdliců, 
kteří Polnou drželi 
v letech 1597–1623. 
Velké barokní varha-
ny, mistrovské dílo 
Jana Davida Siebera 
z roku 1708, doplňují 
menší, velmi vzácné 
varhany z poloviny 

17. století (tzv. literácké) na řeme-
nový pohon. Cenná je protestant-
ská cínová křtitelnice z roku 1617 
od jihlavské zvonaře Gleixnera, 
nedávno zrestaurovaná. 

Vlastní historii mají chrámové 
zvony. Nejstarší byly poškozeny 
při velkém požáru roku 1863, zvo-
ny z roku 1867 byly „zrekvírová-
ny“ pro válečné účely roku 1916, 
novodobé – zhotovené po roce 
1924 – potkal stejný osud, v roce 
1942 byly odvezeny do Německa. 
Tři nové zvony, pořízené ze sbírek 
věřících, byly vysvěceny v roce 
1998. 

Socha Ježíše Krista z původní-
ho kostela Panny Marie (archiv 
MM)

Gotická soška Panny Marie z pů-
vodního kostela Panny Marie; ze 
sbírek Městského muzea Polná 
(archiv MM)

Děkanský chrám Nanebevzetí Panny 
Marie; rytina 1863 – před velkým oh-
něm (archiv JP)

Děkanský chrám; 1885 (foto Jindřich Krink, archiv JP)
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Vedle chrámu 
stojí budova dě-
kanství, postave-
ná v roce 1713 na 
místě starého ka-
lišnického farního 
domu, a Kaplan-
ka s tzv. školskou 
branou, popsaná 
dále. V roce 2008 
byl chrám zapsán 
do seznamu ná-
rodních kulturních 
památek. Přede-
vším svým grandi-
ózním provedením 
figurálních motivů 
v interiéru je řazen 
mezi skvosty ba-
rokní architektury 
v České republice. 

Stavba nové věže děkanského chrámu; 1894 (archiv MM)

Dne 12. prosince 1867 bylo posvěceno pět nových zvonů (sv. Klotil-
dy, sv. Ignáce, Panny Marie, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého), 
zhotovených jihlavským zvonařem Josefem Hilzerem ze zbytků zvonů 
zničených požárem v roce 1863; 13. prosince 1867 byly tři větší zvo-
ny vyzdviženy na věž chrámu (foto z roku 1867, archiv MM)

Rozbité polenské zvony; 1916 (archiv KZHP)

Brabencův zvon; stav v roce 1928 (foto 
Karel Bezouška, archiv KZHP)
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Budova děkanství 
a Kaplanka

Děkanský úřad je umístěn 
v barokní budově z roku 1713. Ve 
vchodu je zabudován barokní ka-
menný portál. V budově děkanství 
je umístěna farní knihovna, čítají-
cí na dva tisíce svazků. Ve farní 
zahradě při děkanství se nachází 
menší kamenná kašna s delfíny. 
Sousední Kaplanka byla původ-
ně určena pro potřebu církevní 
správy, několikrát zde po určitý 
čas sídlil vikariát. Budova slouži-
la zprvu i pro ubytování kaplanů, 
potřeby varhaníka, kantora a pre-
ceptora a umístění děkanského 
archivu. V roce 1750 byla jedna 
místnost vyhrazena pro školní 

třídu. V roce 1780 sem střídavě docházelo na výuku 
již 180 žáků. V roce 1783 byla na Kaplance otevřena 
K. K. Polnaer Stadtschule se třemi učebnami a bytem 
učitele. Po otevření nové školní budovy v Komenského 
ulici v roce 1883 sloužila budova Kaplanky ještě pro 
potřeby místního školství (dívčí třídy) a zčásti i církve. 
V letech 1900–1925 zde bylo městské muzeum, v sou-
časnosti je Kaplanka sídlem Policie ČR. Na východní 
straně budovy se dochovala Přibyslavská brána, pozdě-
ji zvaná Školská, která se stala součástí barokního ob-
jektu Kaplanky až počátkem 18. století. Původně byla 
brána rovněž součástí městského opevnění. Po demoli-
ci sousedního domu v roce 1945 byla směřována komu-
nikace mimo těsný a již nevyhovující průjezd brány. 
Od roku 2000 je v prostoru brány v měsících prosinci 
a lednu vystavován a četnými návštěvníky obdivován 
betlém v životní velikosti od místního řezbáře a grafi-
ka Františka Vacka. 

Děkanský chrám; stav v roce 2008 (foto JP)

Děkanský chrám z ptačí perspektivy; 2008 (foto Lucie Prchalová)

Hlavní oltář děkanského chrámu; 2008 (foto JP) Budova děkanství a Kaplanka; 2008 (foto JP)



47

Křížová cesta a Boží hrob
Ve státech, kde je rozšířeno katolické náboženství, je 

vrchem Kalvarie míněno a připomínáno místo umučení 
Ježíše Krista – tzv. Golgotha. Volně přeloženo z latin-
ského jazyka znamená výraz Kalvarie „hora lebek“. Na 
památku Ježíšova úmrtí jsou na vrchu nebo kopci v urči-
tých místech, obvykle za zástavbou, postaveny kapličky 
nebo umístěny obrazy znázorňující Ježíšovo utrpení. Na 
Kalvarii si věřící křesťané připomínají Ježíšovu posled-
ní strastiplnou cestu a jeho ukřižování. (Z původního 
slova Kalvarie /s krátkým „a“/ vzniklo postupně slovo 
Kalvárie /s dlouhým „á“/. Je to patrné např. v názvu uli-
ce v Polné – Pod Kalvárií.) 

V Polné byla v roce 1894 severně za městem, na 
místě starší dřevěné Kalvárie, postavena kaple Božího 
hrobu dle architekta Roberta Niklíčka. Kalvá rie s tře-
mi kamennými kříži a čtyřmi kapličkami byla zříze-
na zásluhou polenského rodáka děkana Františka Po-
jmona. Kapličky jsou volně rozestavěné do svahu, mají 

obdélníkový půdorys a podezdívku, ukončenou soklo-
vou římsou. Každá z cihlových kapliček má klekátko, 
aby se zde věřící zastavil, poklekl a pomodlil. Boží hrob 
i kapličky byly svépomocí místních věřících občanů 
v 90. letech minulého století důkladně opraveny. Soubor 
drobných církevních památek je zde vkusně zasazen do 
hezkého přírodního rámce. 

Oblakový sloup se sousoším 
Nejsvětější Trojice

Jednou z dominant Husova náměstí je pískovcový 
trojiční sloup z roku 1750. Postaven byl v horní části ná-
městí na místě bývalého Mariánského sloupu, který byl 
přemístěn na Horní město. Sousoší Nejsvětější Trojice je 
dílem místního sochaře Viktora Václava Morávka a nej-

spíš se na něm podílel i jeho otec 
Martin Ignác Morávek, majitel 
sochařské dílny v měšťanském 
domě, zvaném Hajnovský, 
později U Vohlrábů (čp. 45). 
Dílo udivuje svým rozsahem. 
Oblakový sloup s bohatými re-
liéfy andělíčků a symboly Nej-
světější Trojice je na Polensku 
v lidové mluvě nazýván „Sta-
tue“ (něm. „socha“). Na pódiu 
jsou umístěny sochy světců: sv. 
Václav, sv. Prokop, sv. Vojtěch, 
sv. Florián, sv. Josef, sv. Jan 
Nepomucký a sv. Antonín Pa-
duánský; v čele vyniká socha 
Panny Marie. Kolem stavby 

Boží hrob na Kalvárii; 1897 (archiv MM)

Trojice křížů na Kalvárii; stav v roce 2009 (foto JP)

Kapličky (zastavení) na Kalvárii; stav v roce 2008 (foto JP)
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jsou umístěny sloupky s řetězy. Stavbu inicioval polen-
ský děkan Petr Florian (1693–1775), který se také přiči-
nil o její částečné financování vyhlášením sbírky mezi 
věřícími. Zbývající náklady uhradilo město. Poslední 
restaurátorské práce na celé památce proběhly v letech 
1987 až 1989. 

Sousoší Nejsvětější Trojice se stalo místem shromaž-
ďování lidí při různých příležitostech. Nejčastěji to byly 
církevní slavnosti. Z těch významnějších připomeňme 
slavnostní svěcení praporu početné polenské Národní gar-
dy za účasti členů Národní gardy z Přibyslavi a ze Štoků, 
které zde proběhlo 28. září 1848. V lednu 1919 zde došlo 
k velkému srocení lidí při tzv. „hladové bouři“, dne 26. lis-
topadu 1989 tady demonstrovalo několik desítek občanů, 
aby podpořilo převratné změny ve společnosti a vznik ob-
čanských iniciativ, především Občanského fóra.

Kaple a kapličky, sloupy 
a křížové kameny

Boží Muka s kamennou podezdívkou stojí na konci 
Žejdlicovy ulice, uprostřed křižovatky silnic z Polné 
do Věžničky a Dobroutova. Původně vedla kolem této 
památky jen jedna silnice – do Věžničky. Po roce 1920 
byla komunikace rozšířena a upravena i ve směru na 
Dobroutov. Boží Muka jsou čas od času udržována. 
Památka se často objevovala jako námět na starších 
pohlednicích. 

Omítnutý zděný sloup z kamene a cihel s plechovou 
figurou Panny Marie byl postaven pravděpodobně po-
čátkem 19. století při rozcestí na Brzkov a Hrbov, se-
verně od Polné, přibližně 300 m za zástavbou. Cesta na 
Hrbov byla později přeložena blíže k městu a původní 
byla zrušena v rámci zcelování zemědělských pozemků. 
Sloup je na Polensku lidově nazýván „Loreta“. 

Při cestě z Polné k Podleskému mlýnu se nachází 
volně stojící kaplička čtvercového půdorysu. Pochází 
z roku 1705. Je členěna pilastry a římsovou hlavicí, prů-
čelí je zakončeno volutovým štítem. Na nárožích jsou 

Oblakový sloup a sousoší Nejsvětější Trojice; stav v roce 1910 (ar-
chiv KZHP)

Oblakový sloup a sousoší Nejsvětější Trojice; stav v roce 2008 (foto JP)

Boží Muka při silnici do Věžničky; pohlednice 1899
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umístěny koule na podstavcích, v horní části štítu je 
tepaný kříž. 

Na hrázi rybníka Peklo stojí kaplička – poklona 
– z roku 1780 se sochou sv. Jana Nepomuckého. Má 

Boží Muka při silnici do Věžničky; stav v roce 2008 (foto JP)

Zděný sloup s figurou Panny Marie při silnici do Brzkova; před 
 rokem 1940 (foto Stanislav Teska, archiv KZHP)

Zděný sloup s figurou Panny Marie při silnici do Brzkova; stav v roce 
2008 (foto JP)

Kaplička u Podleského mlýna; 2007 (foto JP)
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 obdélníkový půdorys se zděnou předzahrádkou. Péčí 
církevní správy je čas od času opravována. 

Na rozcestí staré jihlavské cesty na Zápeklí za Zvo-
níkovým dvorem se nachází volně stojící kaplička ob-
délného půdorysu, původně s dřevěnou sochou sv. Vác-
lava. Ta byla v 90. letech 20. století odcizena. Průčelí je 
přístupno schodištěm. Kaplička byla postavena na konci 
města roku 1783 „za odvrácení moru“. 

U domu čp. 237 v Palackého ulici stojí sloup se so-
chou Panny Marie z poloviny 18. století. Na Horním 
městě, při cestě odbočující k Zimově rybníku, se nachá-
zí ještě ka menný sloup, dříve s obrazem sv. Václava, – 
Boží muka – z roku 1653. 

Několik masivnějších kamenných křížů z 19. a 20. sto-
letí nalezneme na různých místech v katastru Polné i okol-
ních obcí. Jeden takový byl postaven „Pro věčnou slávu 
Boží“ při okraji pole u silnice z Polné do Věžničky. Další 
kříže či sloupy připomínají tragická úmrtí místních oby-
vatel. Například při silnici do Záborné se nachází pamětní 
sloup s datem 25. 12. 1767. Byl zde postaven na památku 
náhlého úmrtí Ludmily Dvořákové ze Záborné. 

V samotné Polné je v současnosti evidováno devět 
křížových kamenů, z nichž některé snesou označe-
ní „smírčí“. Z větší části jsou umístěny na původních 
místech. 

Asi 100 m za městem směrem na Zábornou je křížo-
vý kámen na rubu s maltézským křížem v kruhu a na 

Kaplička sv. Jana Nepomuckého z roku 1780 u hráze rybníka Peklo; 
stav v roce 2008 (foto JP)

Kaplička sv. Václava na Zápeklí; stav v roce 2007 (foto JP) Kamenný kříž při silnici z Polné do Věžničky; stav v roce 2007 (foto JP)
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líci s reliéfem maltézského kříže na žerdi. Na tomto mís-
tě prý zemřel sedlák, na něhož se 
převrhl naložený vůz.

V obvodové zdi domu v Ne-
rudově ulici stojí zazděný hrubě 
opracovaný kamenný kříž, kte-
rý byl původně umístěn u dnes 
neexistujícího rybníka Plaz. Dle 
pověsti zde velký úhoř zardousil 
pytláka.

Větší část křížového kamene 
se setřelým reliéfem kříže je za-
sazena v opěrné zdi před děkan-
ským chrámem. Původ kamene 
není znám, ale může se jednat 
o náhrobník.

Kříž s nepravidelnými rame-
ny štíhlého tvaru nalezneme za-
zděný ve venkovní zdi domu čp. 
322 v ulici Karla Čapka. Původ-
ně stál na hrázi rybníka Plaz.

V horní části poškozená žu-
lová deska se třemi kříži – jed-
ním větším a po stranách dvěma 
menšími – se nalézá v příkopu 
při silnici do Brzkova vpravo, asi 

1,5 km za Polnou. Byla zde zasazena na památku matky 
a dvou dětí. Umrzli zde ve sněhové vánici někdy v po-
lovině 19. století. 

Mohutná kamenná deska pravděpodobně z 15. stole-
tí, s velkým, již téměř neznatelným křížem, byla součás-
tí výdlažby při vstupu do děkanského chrámu. Péčí čle-

nů Klubu Za historickou Polnou 
byla vyzvednuta a je umístěna ve 
svislé poloze v průchodu Kaplan-
ky, v bývalé Školské bráně. 

Nádherný smírčí kámen s vel-
kým křížem je zasazen v lese ne-
daleko obce Věžnička, 3 km od 
Polné. 

V Městském muzeu Polná 
jsou uloženy celkem čtyři památ-
né kameny, které původně stávaly 
v Polné a okolí. Doplňují soubor 
kamenných památek v expozici 
Lapidária.

Několik mohutných kamen-
ných desek, některé z mramoru, 
s kříži a nápisy, nejspíš z 16. až 
17. století, tvoří dlažbu v inte-
riéru děkanského chrámu. Jsou 
umístěny pod lavicemi pro věřící. 
Při nedávné rekonstrukci chrámu 
byly fotograficky zdokumento-
vány. Jedná se patrně o náhrobní 
kameny z původního hřbitova při 
kostele Panny Marie. 

Památný kamenný sloup při silnici z Polné do Záborné z roku 1767; 
stav v roce 2008 (foto JP)

Torzo smírčího kamene z poloviny 19. století při sil-
nici do Brzkova, v současnosti uložené v zemi; 2006 
(foto JP)

Smírčí kámen u Věžničky (foto JP)
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Nejasné zprávy o Židech z Pol-
né se objevují již koncem 14. sto-
letí a počátkem století patnáctého. 
Při soupisu obyvatel města v roce 
1636 bylo zaregistrováno již deset 
židovských rodin. Jejich první ko-
lonie se nacházela na vlhkém mís-
tě zvaném Pod Kalvárií, kde je 
dodnes umístěn židovský hřbitov; 
v roce 1654 patřily zámožnějším 
Židům i dva domy umístěné uvnitř 
města. Po několika žádostech o po-
volení vybudovat vlastní židovské 
město bylo roku 1676 přikročeno 
k vyprojektování nového ghetta 
v prostoru za Horní branou. Vy-
stavění nového sídliště (tři spojené řady domů vytvořily 
trojúhelníkové náměstí) podpořil Ferdinand Ditrichštejn, 
který Židům zároveň upravil jejich postavení ve městě. 
K prvním šestnácti domům přibyly počátkem 17. století 
další a po požáru ghetta v roce 1740 bylo židovské město 
ještě rozšířeno o menší dolní náměstí, zvané Rabínský 
plácek. Počet obyvatel ghetta se postupně navyšoval 
a kolem roku 1830 zde žilo již kolem 700 obyvatel ži-
dovského původu. Po postavení obecního domu (1717 až 
1718) vedle synagogy byla Polná až do poloviny 19. sto-
letí sídlem krajského rabína. K úbytku obyvatel dochá-
zelo postupně v průběhu II. poloviny 19. století, kdy se 
řada rodin z Polné vystěhovala do větších měst. K tomu 
přispěl velký požár města roku 1863, kdy vyhořelo i celé 
ghetto. O svého rabína přišli polenští Židé v roce 1921, 
kdy se počet obyvatel ghetta snížil na 90. Holocaust pře-
žili jen tři židovští občané z Polné.

Židovský hřbitov

Pohřebiště polenských Židů je umístěno na Dolním 
městě – Pod Kalvárií. K založení hřbitova došlo prav-
děpodobně počátkem 16. století. Hřbitov, který byl na 
stráni několikrát rozšířen, obtéká říčka Šlapanka. Pů-
vodně kamenná zeď byla v minulosti několikrát pro-
dloužena a opravována; její čelní část byla dostavěna 
v 90. letech minu lého století. Východní a jižní část ob-
vodového zdiva nemá následkem podmáčení a půdní 
eroze pravidelné pokrytí, uvolňují se kameny a cihly, 
na několika místech je zeď prolomená. S ohledem na 
význam historické památky bude nezbytně nutné při-
kročit k radikální opravě zdiva, vrátit popadané a po-
valené náhrobky do původní polohy a završit kompletní 
úpravu celého prostoru. U vchodu ve vnitřní části hřbi-
tova stála do 70. let 20. století márnice. Nový vchod 
dalo postavit v roce 1995 město Polná, kova nou mříž 
zhotovil umělecký kovář Erwin Habermann z Jihlavy. 
Ve zdi průjezdu je zazděna kamenná deska s nápisem: 
„Zřízeno 5647–1887 Židovskou náboženskou obcí 

Židovský hřbitov Pod Kalvárií; stav po roce 1910 (archiv KZHP)

Židovský hřbitov na pohlednici z roku 1911 (archiv JP)

Židovské památky

Skupina náhrobků z II. poloviny 19. století; foto z roku 1938 (archiv 
KZHP)
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a Židovským pohřebním bratrstvem Polná“. V prosto-
ru pohřebiště se nachází ve 32 nepravidelných řadách 
přes 1100 barokních, klasicistních i novodo-
bých náhrobků, z nichž mnohé mají historickou 
i umělec kou hodnotu; z větší části jde o pomní-
ky s hebrejskými nápisy obrácenými k západu. 
Dosud zjištěný nejstarší náhrobek je označen 
letopočtem 1626, nejmladší 1977. Novodobé 
pomníky jsou rozmístěny v jižní části hřbitova, 
naopak v severní části se nacházejí spíše histo-
ricky nejstarší náhrobky s nápisy v hebrejštině. 
Od poloviny 20. století hřbitov zarůstal, mno-
hé pomníky byly po sesuvu zeminy i necitlivou 
rukou člověka vyvráceny a pova leny. Od roku 
1988 o hřbitov pečuje skupina mladých nad-
šenců (později Spolek přátel na ochranu židov-
ských památek v Polné). Hřbitov je majetkem 
Židovské obce v Praze. 

Synagoga
Klenutou synagogu postavili Židé po založení židov-

ského města (1680–1682) v roce 1684. Po několika požá-
rech prošla stavebními úpravami; zásadní rekonstrukce 

Skupina starších náhrobků ve střední části židovského hřbitova; stav 
v roce 1956 (foto Václav Fišar, archiv KZHP)

Pohled na nejstarší část židovského hřbitova; fotografie po roce 
1960 (archiv KZHP)

Skupiny klasicistních náhrobků na židovském hřbitově; stav v roce 
2008 (foto JP)

Interiér synagogy; fotografie z roku 1941 (archiv MM)
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byla provedena v letech 1852 a 1861. Na rozdíl od šest-
nácti dřevěných domků v ghettu byla původně z větší 
části zděná a v prvních letech stála odděleně, v úhlu prv-
ních židovských domků. Stavitel neznámého jména dal 
synagoze obdélní kový tvar. Na východní straně podepřel 
její základy oblým vyztu žením. Hlavní sál měl rozměr 
750x1280 cm. Z původního barokního vzhledu synago-
gy se zachovala čtyři typicky protáhlá okna s lomeným 
obloukem a fragment nejstarší výmalby, odkrytý při re-
konstrukci v roce 1998. V zadní části byla vystavěna ga-
lerie s šesti sloupy. Počátkem 19. století zde byly umístě-
ny dřevěné stolice pro 80 žen. V hlavním sále bylo v té 
době 118 míst pro muže. Do mužské části se vcházelo 
z ulice a podélné chodby, na ženskou galerii existoval 
zvláštní vchod. Jako svatostánek přestala synagoga plnit 
svůj účel v roce 1943; po nějaký čas sloužila německým 
úřadům jako sklad nacisty zabaveného nábytku. Cenné 
církevní předměty a vybavení interiéru synagogy byly 
převezeny do Prahy, kde mělo být zřízeno „Muzeum 
vyhynulé rasy“. V roce 1951 budovu synagogy koupi-
la církev čs. husitská, boho služby se zde však nekonaly. 
Z rozhodnutí komunistických úřadů musela budovu pro-
najmout jako skladiště barev a chemických hnojiv. Stav-
ba chát rala. V roce 1968 se probořil strop a rok poté se 
zřítila střecha. Obvodové zdivo synagogy pak  sloužilo 

až do konce 80. let pro ukládání dřevěného paliva a od-
ložených věcí okolo bydlících rodin. Chystané demolici 
zabránily společenské změny po listopadu 1989. Zá-
chranu synagogy inicioval Klub Za historickou Polnou, 
jehož členové vyklidili suť a náletové keře i stromky 
a přesvědčili nové vedení města o zachování památ-
ky. V polovině roku 1990 byly obvodové zdi v horních 

Thora, původně z polenské synagogy; nyní v držení židovské obce 
Khona Beth Shalom na Havajských ostrovech (archiv KZHP)

Zřícený strop v synagoze; 1969 (archiv KZHP)

Stav rekonstrukce vnitřku synagogy v polovině roku 2000 (foto 
 Jaroslav Klenovský; archiv KZHP)

Malba v horním podlaží synagogy; stav v roce 2007 po rekonstrukci 
(foto JP)
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částech dozděny a celý objekt pro-
vizorně zastřešen. V roce 1994 
byla synagoga spolu s rabínským 
domem městem bezplatně vrácena 
do majetku Federace židovských 
obcí v Praze. Rekonstrukce probí-
hala v letech 1996–2000 nákladem 
3,5 milionů korun za finanční spo-
luúčasti Města Polná. Obnovená 
synagoga byla zpřístupněna jako 
Regionální židovské muzeum ve-
řejnosti v září roku 2000. Expozice 
Příběh Leopolda Hilsnera a Histo-
rie Židů v Polné zhlédlo v měsících 
září a říjnu roku 2000 téměř 3000 
ná vštěvníků. V hlavní turistické 
sezoně je Regionální židovské mu-
zeum v Polné ote vřeno od května 
do konce září kromě pondělí a so-
boty každý den a má stálého průvodce. V synagoze jsou 
pořádány koncerty a krátkodobé výstavy – např. obrazů, 
fotografií apod. 

Rabínský dům 

Do stavbou jednoho patra sousedního domu 
v roce 1717 vznikl vedle syna gogy obecní 
dům a zároveň sídlo rabína. V době největšího 
rozmachu ži dovské obce byla v prvním patře 
obecního domu umístěna tzv. zimní modliteb-
na s třiceti místy. Říkávalo se jí „malá syna-
goga“. Byla zde po jistou dobu provozována 
i pekárna macesů, po přemístění židovské 
školy z obecního domu do domku východně 
od synagogy (čp. 521) byly v přízemí zřízeny 
dva menší byty. Na byty byly později uprave-
ny i místnosti v I. poschodí domu. Od roku 2003 probíhá 
v rabínském domě postupná rekonstrukce. Klenutý prů-

chod rabínským domem umožňuje spojení z horního na 
dolní náměstí. 

Hlavní sál synagogy; 2007 (foto JP)

Synagoga; jižní strana, 2008 (foto JP)
Obecní (rabínský) dům, čp. 541; kolem roku 1935 (archiv MM)

Židovské město; 2008 (foto Lucie Prchalová)
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Pivovarské budovy

Velký požár roku 1551, kdy 
vyhořelo celé město, podnítil 
mimořádně rozsáhlou raně rene-
sanční přestavbu. Ve II. polovině 
16. století Polná po stránce ar-
chitektonické doslova vykvetla. 
Dokládá to celá řada stavebních 
dispozic mnohých měšťanských 
domů včetně několika zajíma-
vých portálů. V historickém já-
dru města se nachází několik de-
sítek domů, z nichž mnohé mají 
i po přestavbě, která následovala 
po velkém ohni roku 1863, do-
chované stavební renesanční 
prvky z poloviny 16. století. 

Kromě sakrálních staveb-
ních památek doplňuje charakter 
města soubor měšťanských budov. Do malebné městské 
siluety zapadají městská elektrárna, školy, pivovarské 
budovy… 

Měšťanský pivovar. Počátky tradice vaření piva 
v Polné sahají do I. poloviny 14. století. V Polné byly 
původně tři pivovary – měšťanský horní, dolní pivovar 

a panský (zámecký) pivovar. Komplex budov měšťan-
ského pivovaru v Komenského ulici pochází z let 1863–
1865, když stávající pivovar lehl popelem při ohni v srp-
nu 1863. Polenské pivo bylo velmi žádané, v sudech se 
dováželo např. až do Pardubic. Zajímavé je, že již v roce 

Ostatní památky

Měšťanský pivovar v Polné v době největšího vzestupu; stylizovaná litografie z konce 19. století, 
zhotovená v Lipsku (archiv KZHP)

Rekonstrukce budov bývalého měšťanského pivovaru; pohled z Ko-
menského ulice, 2001 (archiv KZHP) Bývalý měšťanský pivovar; stav oprav v roce 2006 (archiv KZHP)
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1886 začali dodávat pivo z měšťanského pivovaru v Pol-
né do obchodů v lahvích. Právovárečné měšťanstvo si po 
ekonomické stránce vedlo velmi dobře; kromě pivovaru 
společenství vlastnilo dům U Slovana, Školský rybník, 
hostinec v Brtnici… Roku 1905 dali majitelé objekty 
pivovaru zrekonstruovat a výrobní zařízení zmoderni-
zovat. Výroba piva byla zastavena státem v roce 1950; 
více jak dvacet let zde byla již jen provozovna na výrobu 
sodovek; lahodné limonády se v objektech pivovaru vy-
ráběly již od roku 1896! Po zrušení výroby sodovek pak 
byly prostory v pivovaru využívány jako sklady podni-
kem Ovoce a zelenina. Dvě místnosti v budově bývalé 
sodovkárny využíval od roku 1969 třicet let Klub dů-
chodců v Polné. Již značně zdevastované objekty zakou-
pil soukromý podnikatel Ivan Vlach a od roku 2001 zde 
probíhá postupná rozsáhlá rekonstrukce. V pravé části 
traktu žil se svými rodiči v letech 1916–1919 spiso vatel 

Bohumil Hrabal. U pivovaru stojí 
kamenná kašna. Pod pivovarem 
se nacházejí prostorné sklepy, vy-
budované v roce 1884 a rozšířené 
roku 1893 (při hloubení sklepních 
prostorů v tomto roce byl objeven 
po hanský hrob s kostrou skrčen-
ce). Na základě návrhu Klubu Za 
historickou Polnou a se souhlasem 
vlastníka Ivana Vlacha rozhodlo 
v roce 2001 Ministerstvo kultury 
ČR podle zákona o státní památ-
kové péči a prohlásilo bývalý měš-
ťanský pivovar v Polné za kulturní 
památku. Soubor staveb sestává 
z administrativní budovy, budovy 
bývalé varny, hospodářské budovy 
a ohradní zdi; svým kulturněspo-
lečenským a architektonickým 
významem je důležitým prvkem 
v urbanismu města. Historie měš-
ťanského pivovaru je velmi bohatá 
a zajímavá; zejména po roce 1990 
je patrný zvýšený zájem o pivovar 
ze strany badatelů a turistů. 

Panský (zámecký) neboli ka-
teřinský pivovar (jak je uvedeno 
na starých pivních lahvích) exis-
toval již počátkem 17. století; jeho 
podobu sice neznáme, ale z dobo-
vých zápisů víme, že již tehdy se 
na zámku pivo vařilo. Nový pan-
ský pivovar založil na doporučení 
vrchnostenských úředníků kníže 
Walter Franti šek Xaver Ditrichš-
tejn. Byl postaven v letech 1710 až 
1713 při zámku, v místě nad Lá-
zeňským rybníkem, v dolní části 

Rekonstrukce budov bývalého měšťanského pivovaru; 2000 (archiv 
KZHP)

Bývalý měšťanský pivovar; stav v roce 2008 (foto JP)
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Kateřinova, kde stával lázeňský dům. Snad proto byl 
také nazýván „zámecký“ nebo „kateřinský“. Pivo, kte-
ré se zde vařilo, povinně odebírali vesničtí rychtáři a ve 
městě panské hospody „U Lva“ na náměstí a „U Koníč-
ka“ na Zápeklí (dříve „Nová knížecí hospoda“). V roce 
1921 ředi telství velkostatku bývalého panství Polná roz-
prodávalo stavební objekty v Polné. Budovy bývalého 
panského pivovaru koupil dlouholetý nájemce a starosta 
města Jindřich Volenec; v roce 1927 je prodal měšťan-
skému pivovaru – právovárečanům – a výroba piva zde 
byla zrušena. Vaření piva v objektech poblíž zámku 
přinášelo riziko vzniku požáru; a vskutku, v roce 1744 
a také v roce 1794 požár zcela zničil nejen pivovarské 
objekty, ale značně poškodil přilehlé hospodářské bu-
dovy i samotný zámek. Od roku 1928 byla v objektech 
pivovaru sladovna a provozována různá řemeslnická 
a hospodářská činnost (např. výroba nábytku – dílny 

architekta Karla Müllera – nebo 
dřevěného nářadí, násad, kuželek 
a koulí – výrobny Františka Kap-
lana). Po roce 1990 zde má své 
provozovny soukromá firma Teak, 
zabývající se převážně výrobou 
a prodejem sedacího nábytku. Od 
roku 2005 jsou všechny objekty 
bývalého panského pivovaru pa-

mátkově chráněny. 
Zaniklý dolní pivovar V Polné se vařilo pivo ještě 

v tzv. Dolním pivovaru na Sezimově náměstí. Je zmíněn 
v městských a gruntovních knihách v letech 1570, 1588, 
1626 a 1647 a stojí za to si ho připomenout. Stával napro-
ti masným krámům, pravděpodobně v místě dnešních 
domů čp. 63, 64 a 65. Pivovar byl várečany nejvíce vyu-
žíván ve II. polovině 16. století a v I. polovině 17. století. 
V roce 1703 byl městskou radou zrušen a po jeho demo-
lici zde byly postaveny obytné měšťanské domy. 

Budovy bývalého měšťanského pivovaru po rekonstrukci; srpen 2008 (foto Lucie Prchalová)

Zámecký neboli panský pivovar, pohled 
z nádvoří; po roce 1900 (archiv KZHP)

Objekty bývalého panského pivovaru; okolo roku 1935 (archiv 
KZHP)

Hlavní budova bývalého panského pivovaru; po roce 1945 (foto 
 Stanislav Teska, archiv KZHP)
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Budova bývalé městské elektrárny
O elektrifikaci města a výstavbě elektrárny roz-

hodly městské orgány v roce 1910. Stavbu budovy 

v  ukázkovém secesním stylu provedl o rok později 
stavitel Josef Křelina ze Žďáru nad Sázavou. Na Dol-
ním městě, při Ochozském potoku, v místě bývalého 
Dvořáčkova truhlářství, tak vznikl architektonicky za-
jímavý objekt. Elektrickou centrálu v budově zprovoz-
nila Elektrotechnická akciová společnost. Město Polná 

se tak stalo jedním z mála míst 
rakousko-uherské monarchie 
s vlastní výrobou elektrického 
proudu. Do budovy byly o rok 
později (1912) umístěny i ve-
řejné městské lázně, které byly 
provozovány do roku 1939. Od 
roku 1919 dodávala polenská 
elektrárna proud i do sousední 
Přibyslavi. V roce 1941 byla vý-
roba elektřiny v Polné zastave-
na a místnosti v elektrárně byly 
přebudovány na byty. Stavba 
chátrala, až na sklonku 20. sto-
letí byla důsledně opravena no-
vým vlastníkem – firmou IP  
Izolace Polná. V současné době 
svým architektonickým pojetím 
vhodně doplňuje tvář města. 

Hlavní budova bývalého panského pivovaru s čelním štítem; stav 
v roce 2008 (foto JP)

Základy na stavbu městské elektrárny; 1910 (archiv MM)

Budova městské elektrárny před dokončením; 1910 (archiv JP)

Městská elektrárna po uvedení do provozu v roce 1911 (archiv MM)
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Kleštěr

Kleštěr je část prastaré zemské cesty vedoucí z Mo-
ravy do Čech přes Polnou. Z této kdysi důležité obchod-
ní komunikace se dochoval asi 150 m dlouhý hluboký 
úvoz s výrazným výtesem (soutěskou) ve skále. Po roce 
1874, kdy byla položena od dvora Ovčín k věžnické ces-

tě nová silnice, se Kleštěr k dopravě přestal používat. 
Podstatná část úvozu, později ještě stále navazující na 
silnici do Věžnice u Havlíčkova Brodu, byla v polovině 
60. let 20. století necitlivě zavezena. Kleštěr pravděpo-
dobně souvisel s nejstarší trasou Ha berské stezky, poz-
ději byl součástí Uherské obchodní cesty. Podle urbáře 
Trčků z Lípy z roku 1591 existoval ještě v tomto roce 
provoz na Haberské cestě vedoucí z Habrů přes Lipnici, 
Německý Brod a Polnou. Milníky a směrníky této tra-
sy jsou zakresleny i na Klaudyánově mapě Čech z roku 
1518. Touto komunikací byla také hnána početná stáda 
dobytka na výhodné trhy do Čech. Úzký výtes ve skále 
umožnil tzv. „mýtnému“ spočítat počet kusů skotu ve 
stádě a stanovit tak příslušný poplatek za průchod do-
bytka přes město. Kleštěr tedy s největší pravděpodob-
ností představuje prastaré celniště. Význam historické 
komunikace dokládá několik archeo logických nálezů. 
Předně je to kamenný byzantský kří žek, nalezený pří-
mo v Kleštěru, a římská mince, nalezená na zahrádce 
poblíž gotické Dolní brány. Re gionální historik Břeti-
slav Rérych (1872–1936) připomíná, že staré hradiště 
a osada Polmna (Polná) byly původně za loženy na obra-
nu této obchodní stezky. Jako naprosto výjimečný útvar 
ve střední Evropě a zcela ojedinělá technická památka 
byl Kleštěr v roce 1998 prohlášen Ministerstvem kultu-
ry ČR kulturní památkou.

Další zajímavé památky
Ve městě a okolí jsou rozesety desítky dalších zají-

mavých památek. Ať již jde o sochy, pomníky, plastiky, 
portály, sloupy, kříže atp., připomínají nám nejen his-
torii místa, ale i dovednost a um lidí, kteří je vytvořili. 
Připomeňme si alespoň ty, které stojí za pozornost.

Stará chalupa na Kocimberku. Staré chalupy, mno-
hé se stupnicovou nebo mansardovou střechou, z  městské 

Bývalá městská elektrárna, dnes sídlo firmy IP Izolace Polná; stav 
v roce 2009 po celkové rekonstrukci (foto JP)

Část prastaré zemské stezky, zv. Kleštěr; 20. léta 20. století (archiv 
KZHP)

Stará lidová architektura, chalupa na Kocimberku na Dolním městě; 
2007 (archiv KZHP)
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zástavby postupně mizejí. Na místech, kde stávaly, ros-
tou moderní rodinné domky. V Polné se do dnešních dnů 
dochovalo jen několik stavení, která jsou ukázkou lidové 
architektury z 19. století. Typickým příkladem způsobu 
bydlení z doby před více jak sto lety je např. chalupa na 
Kocimberku – v ulici Boženy Němcové. 

Empírový most přes Skrýšovský potok pod Obec-
ním lesem. V první čtvrtině 19. století byl pro bezpeč-
nější přejezd přes Skrýšovský potok na vozovce z Pol-
né do Brzkova a dále směrem na Přibyslav a Chotěboř 
postaven klenutý kamenný most. Čtyři okrajové sloupy 
byly v horní části zakončeny kamennými koulemi, které 
byly odstraněny při opravě mostu po roce 1950. Další, 
zásadní rekonstrukce proběhla v roce 2006, původní za-
končení sloupů nebylo zrealizováno. 

Plastická výzdoba na domě čp. 91 v Žižkově uli-
ci. Plastiku podle tehdy módní vlny nechaly zhotovit 
na čelní fasádě svého domu okolo 
roku 1910 sestry Klimentovy – 
zřizovatelky domova pro sirotky 
a přestárlé ve Ždírci u Polné. Další 
majitelé nemovitosti při obnově fa-
sády reliéfní výzdobu až do dnešní 
doby udržovali. Štukové alegoric-
ké hlavy – tzv. maskarony (lidské 
masky s ornamentální úpravou 
vlasů) jsou vkusně dekorovány ve-
getabilní ornamentikou, pro toto 
období typickou. Pod ústředním 
obrazcem je monogram LMO. Jde 
o vytříbenou, v Polné ojedinělou, 
ukázku secesního umění z počát-
ku 20. století. 

Pomník padlým. Již počátkem 
dvacátých let rada města zvažova-
la postavit pomník obětem I. svě-
tové války. Zatímco v jiných měs-
tech a obcích byly stavby těchto 
památníků povětšinou realizovány 

v  průběhu první poloviny poválečného desetiletí, v Pol-
né se záměr uskutečnil až v roce 1929. Důvodem byla 
vleklá vyjednávání s autorem pomníku – táborským 
sochařem Janem Vítězslavem Duškem. Hotové dílo 
bylo umístěno v dolní části náměstí 11. srpna 1929; ke 
slavnostnímu odhalení za účasti zástupců mnoha  spolků 

Kamenný most s klenutím pravděpodobně z počátku 19. století přes 
Skrýšovský potok na silnici z Polné do Brzkova po rekonstrukci v roce 
2006 (foto JP)

Dům v Žižkově ulici s reliéfní secesní výzdobou; 2008 (foto JP)

Pomník padlým od táborského sochaře J. V. Duška; slavnostní odhalení v roce 1929 (archiv 
KZHP)
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a korporací došlo o polenské pouti dne 8. září 1929. Na 
jaře roku 1943 byla bronzová socha z památníku na pří-
kaz protektorátních úřadů odstraněna a odvezena do 
Prahy za účelem válečného využití; plastika s vyobra-
zením legionářů byla z podstavce odsekána. Po skonče-
ní války byla socha naštěstí nalezena a v červenci 1945 
vrácena do Polné. V roce 2007 byl pomník zrestaurován 
a na podstavec umístěna nově vytvořená plastika na pa-
mátku legionářů. Každoročně jsou k pomníku v den vý-
ročí vzniku Čs. republiky pokládány věnce a za  účasti 

představitelů města uctěna památka padlých – obětí 
I. a II. světové války. 

Sieberovy varhany. Barokní varhany zhotovil do 
děkanského chrámu, jak bylo již výše sděleno, varhanář 
Jan David Sieber, rodák z České Lípy. Do vzácného ná-
stroje zabudoval 1514 znějících cínových píšťal, manuál 
opatřil šestnácti a pedál šesti rejstříky. Po několika opra-
vách v průběhu 300 let zůstaly varhany do dnešní doby 
bez zásadních změn. Nejdůslednější – generální opra-
va – byla provedena v roce 1972. Zvukem, mohutností 
a provedením u nás ojedinělý klávesový nástroj obdivo-
vala celá řada významných znalců a varhanních uměl-
ců (např. Dr. Jiří Reinberger, P. Karel Bříza, vídeňský 
organolog Dr. Karel Schütz, virtuos Josef Kuhn, Arnošt 
Klebl, Josef Bouchner, Dr. Jiří Sehnal, světově známý 
varhaník Jaroslav Tůma ad.). Varhany po roce 1974 po-
sloužily jako vzor při opravě poškozených barokních Si-
eberových varhan z kostela sv. Michala ve Vídni. 

V severní části lodi chrámu jsou umístěny i starší 
varhany literáckého kůru. Jeden z nejstarších dochova-
nýcn nástrojů v českých zemích zhotovil roku 1656 Jo-
hannes Effnert, pravděpodobně za použití částí varhan 
z 90. let 16. století. V letech 2002 až 2004 byl vzácný 
nástroj důkladně zrestaurován.

Pomník padlým na Husově náměstí; stav v roce 2009 (foto JP)

Detail plastiky na pomníku padlým po zrestaurování; 2008 (foto JP)

Sieberovy varhany; 1965 (foto Ludmila Vomlelová, archiv KZHP)
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Husovo náměstí 
Uprostřed města na návrší 

vzniklo patrně až ve II. polovině 
15. století již velké, pravidelné ob-
délníkové náměstí, zvané lidově 
nejčastěji „rynk“. Podobně jako 
v jiných městech plnilo funkci 
tržní plochy a společenského a re-
prezentativního prostoru městské-
ho organismu. Koncem 19. století 
dostalo název Husovo náměstí; 
má rozlohu bezmála 1,8 ha. Stojí 
zde 34 patrových měšťanských, 
architektonicky i historicky cen-
ných, domů, většinou se středově-
kými jádry, z toho tři dvoupatrové 
– radnice čp. 39, Bakalářský dům 
čp. 48 a dům čp. 50 – sídlo České 
spořitelny. Většinu domů s prv-
ky románské renesance charak-
terizují klenby, patrné zejména 
v přízemních částech staveb. Až 
na několik výjimek (např. portá-
ly a klenby v domech čp. 22, 24, 
41, 48…) je většina klenebních 
částí skryta po zazdění příčkami, 
mnohdy imitovanými. Od svého 
vzniku Husovo náměstí dvakrát 
úplně vyhořelo (1551 a 1863). 
Renesanční domy s čelními štíty 
před požárem v roce 1863 připo-
mínají již jen dvě zažloutlé foto-
grafie, pořízené učitelem Antoní-
nem Klusáčkem. 

Husovo náměstí bylo svědkem 
konání nejrůznějších společen-
ských událostí, ať to byly výroč-
ní trhy, pouti, kulturní, církev-
ní, sportovní či jinak zaměřené 
slavnosti, průvody, pohřby nebo 
politické akce, hasičská cviče-
ní, vítání významných osobností 
atp. Určitou raritou byla vojenská 
přísaha vojáků z jihlavské po-
sádky v letech 2000 a 2002. Jako 
nejfrekventovanější plocha ve městě bylo náměstí již 
v letech 1592 a 1593 vydlážděno. K dalšímu položení 
kvalitnější dlažby na celé ploše došlo v letech 1680, 
1828, 1864, 1939 a 2003. 

Stejně jako jiná historická města v ČR, má i Polná 
svoji podzemní část. Sklepní prostory, často dvoupod-
lažní, se nacházejí pod měšťanskými domy na Huso-
vě, Sezimově i Karlově náměstí a v přilehlých ulicích. 

Polenská náměstí

Výřez z plánu města, zhotoveného nadlesním Josefem Zirnfussem; po roce 1770 (archiv 
 Městského muzea v Přibyslavi)

Výřez z mapy panství, zhotovené nadlesním Josefem Zirnfussem; okolo roku 1800 (Moravský 
zemský archiv Brno)
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 Slepá ramena a chodby, zpravidla ve druhém podla-
ží, jsou z větší části zazděné, a tudíž nepřístupné; ni-
kdy nebyl proveden jejich archeologický průzkum ani 
zakreslení. V roce 1998 provedli členové České spele-
ologické společnosti z Jihlavy po dohodě s majitelem 
domu čp. 26 pouze seznamovací exploraci chodbou ze 
sklepa domu do středu náměstí. Geofyzikální  průzkum 

Historické jádro města; výřez z plánu města, vydaného po velkém 
ohni v roce 1863, zobrazuje Rosmarkt – Sezimovo náměstí, „rynk“ 
– Husovo náměstí a Židovské město – dnes Karlovo náměstí (archiv 
JP)

Domy v jihovýchodní části Husova náměstí; 1885 (foto Jindřich Krink, archiv JP)

Kamenná kašna a sousoší Nejsvětější Trojice; záběr na severovýchodní část Husova náměstí 
(foto Jindřich Krink, archiv JP)

Jihovýchodní část Husova náměstí; 1882 (archiv KZHP)

Řada domů na severovýchodní straně Huso-
va náměstí; okolo roku 1890 (archiv MM)

Pohled od východu; budova okresního sou-
du a děkanský chrám před stavbou věže; 
okolo roku 1890 (archiv KZHP)

Dům čp. 24, pohřeb učitele Jana Zimy; 
1896 (archiv MM)
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náměstí provedla na základě požadavků města v roce 
2003 firma G Impuls Praha, spol. s r. o. Z měření pro-
vedeného georadarem byly zjištěny anomálie (některé 
i hlubšího původu, větší než 5 m), naznačující podzem-
ní prostory (chodby či sklepy). 

Poprvé bylo náměstí osvětleno po umístění petrole-
jových lamp 3. dubna 1858. Moderní výbojkové osvět-
lení bylo nainstalováno v letech 1961 a 1964, obnoveno 
v roce 2004. 

Mezi domy čp. 34 a 35 stávala městská Horní brána 
spojující hlavní náměstí s perifer-
ním Horním městem; věž brány 
byla zbořena v roce 1846, dvojici 
překlenovacích oblouků (pram-
pouchů) brány odstranili v letech 
1963 a 1965. Součástí brány ješ-
tě koncem 19. století byla socha 
Panny Marie, neznámo kým a kdy 
odstraněna. Původní brána byla 
ovšem zbořena Švédy za třicetileté 
války, její základy byly objeveny 
při kladení vodovodu. 

V roce 1896 byla do středu 
náměstí umístěna městská váha. 
Svým účelům sloužila do roku 
1961. V roce 1899 vysázeli nej-
pilnější žáci v horní části ve třech 
řadách 35 lip – park byl tehdy 
nazván „Královské stromořadí“. 
Uprostřed parkové úpravy je velká 

Dům čp. 24 v roce 1905 (archiv KZHP)

Oslava otevření dívčí školy; 1897 (archiv MM)

Jedno z častých srocení lidí před radnicí; okolo roku 1900 (archiv KZHP)

Pohled na Husovo náměstí z věže děkanského chrámu; po roce 1900 
(archiv JP)

Pohled na Husovo náměstí ze střechy domu U Zlaté hvězdy; okolo 
roku 1905 (archiv KZHP)
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Morávkova kamenná kašna z 18. století s hlavou hastr-
mana, kterou zhotovil pro město místní učitel Ferdinand 
Kubica (1904–1971) v roce 1963. Do kašny byla svedena 
potrubím voda z Varhánkova rybníka; ve svých pěti le-
tech se v ní málem utopil 
malý Bohoušek Hrabal – 
budoucí spisovatel. Men-
ší kašna s pranýřem stojí 
od roku 1874 při chodní-
ku z malých dlažebních 
kostek, vydlážděném 
přes park. Chodník s ná-
pisem „Chodníky věno-
vala Občanská záložna 
r. 1928“ byl opraven 
v roce 2003 při pokládá-
ní nové dlažby. Obdobné 
chodníky byly položeny 
po celém náměstí a v ně-
kolika navazujících uli-
cích. Další kašna, jak je 
patrné na Zirnfussových 
plánech města z II. polo-
viny 18. století, stávala 

před domem U Rytířů. V horní části náměstí stojí již 
zmíněný oblakový sloup s barokním sousoším Nejsvě-
tější Trojice. 

Futuristická pohlednice „Polná v budoucnosti“; 1907 (archiv Jaro-
slava Líbala)

Záběr z okna radnice na SV stranu; okolo roku 1925 (archiv KZHP)
Sokolská jízda před domy čp. 46 a 47; před rokem 1930 (archiv 
KZHP)

Sokolové ve smutečním průvodu při pohřbu Václava Pojmanna; 
 čestného starosty TJ Sokol Polná, 1925 (archiv MM)

Tuhá zima roku 1927 (archiv MM)
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Do náměstí ústí šest komunikací, z nich dvě jsou ur-
čeny pouze pro chodce. Od 30. let minulého století do 
vybudování autobusového nádraží v prostoru bývalého 
Školského rybníka v roce 1993 bylo Husovo náměstí vy-
hrazeno také pro zastávky autobusů. Celá plocha náměs-
tí dosud slouží jako bezplatné parkoviště pro osobní au-
tomobily; touto benevolencí usiluje zastupitelstvo města 
o udržení poměrně vysoké návštěvnosti města a podpo-
ruje tak i prosperitu místních obchodníků. V  letech 2003 

a 2004 byla provedena důsledná rekonstrukce výdlaž-
by a regenerace zeleně, která příjemně oživila celkový 
vzhled náměstí. 

Pohled na severní stranu dolní části Husova náměstí; pohlednice 
1926 (archiv JP)

Dům čp. 46 – dnes obchodní dům Vala; stav v roce 1938 (archiv JP)

Vozidla čs. armády na Husově náměstí při vojenských manévrech 
roku 1938 (archiv KZHP)

Valounová dlažba (tzv. „kočičí hlavy“) na Husově náměstí před 
 vydlážděním žulovými kostkami; snímek z roku 1932 zachycuje do-
stavbu budovy městské spořitelny (archiv MM)Severní strana Husova náměstí; pohlednice z roku 1940 (archiv JP)
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Oslavy 750. výročí nejstarší písemné zmínky o Polné před budovou radnice; 1992 (foto Jan Vytlačil, archiv KZHP)

Jižní a část východní strany náměstí; 1963 (archiv KZHP) Část severní strany Husova náměstí; 2008 (foto JP)

Vojenská přísaha vojáků z jihlavské posádky na Husově náměstí 
v Polné; 2000 (foto JP)

Městská váha uprostřed Husova náměstí byla odstraněna v roce 1962; 
foto z roku 1955 (archiv MM)
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Sezimovo náměstí

Původně se náměstí jmenova-
lo „Rosmarkt“ a trojúhelníkový 
půdorys s ústím v gotické Dolní 
bráně napovídá, že se jedná o nej-
starší, vlastně původní osídlení 
v podhradí. Hledíme-li na zástav-
bu na náměstí z perspektivy, např. 
z věže chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie, zjistíme, že domy v dolní 
části Třebízského ulice v podstatě 
tvoří část jedné strany náměstí. Po 
staletí zde bývala tržnice, od roku 
1365 v podobě tzv. masných krá-
mů. Jejich podobu známe z druhé 
poloviny 19. století – byla to dře-
věná stavba s kamennou podezdív-
kou, 30 m dlouhá, 11 m široká, po 
délce rozdělena průchodem. Na 

každé straně bylo osm krámků, na konci přilehlé stave-
ní s místností a šatnou pro prodejce. Masné krámy byly 
roku 1867 od řezníků za tisíc zlatých městem odkoupe-
ny a v roce 1871 zbořeny. Do roku 1949 byla na náměstí 

Výřez z plánu města, zhotoveného nadlesním Josefem Zirnfussem; po roce 1770 (archiv 
 Městského muzea v Přibyslavi)

Výřez z mapy polenského panství, autor Josef Zirnfuss; okolo roku 
1800 (Moravský zemský archiv Brno)

Pouť u svaté Anny; 30. léta (archiv KZHP)
Domy v dolní části Sezimova náměstí po ohni roku 1909 (archiv 
KZHP)
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Čtyři domy v dolní části Třebízského ulice, zasahující zástavbou již do Sezimova náměstí; 1888 (archiv MM)

Na pohlednici z roku 1900 je zachycen dům pekaře Matouše Ohnsorga před demolicí; komunikace ve směru Jihlava a Německý (Havlíčkův) 
Brod byla v té době vedena přes Dolní město s průjezdem Dolní bránou (archiv JP)
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Domy na Sezimově náměstí v levé části snímku z roku 1892 (archiv JP)

Fotografie Sezimova náměstí z roku 1900 (archiv JP)
Fotografie pořízená před rokem 1905 (archiv Václava Fišara)

Pohřební průvod, záběr od Dolní brány; před rokem 1910 (archiv 
KZHP)

Na fotografii, pořízené po roce 1920, je zachycena parková úprava 
a litinová pumpa (archiv KZHP)
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Fotografie Stanislava Tesky; okolo roku 1925 (archiv 
KZHP)

Pohlednice 1908 (archiv JP)

Dům čp. 67 pekaře Vladimíra Kepra, vlevo holičství Jana Chládka; 
po roce 1920 (archiv rodiny Dvořákovy)
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použito na zasypání hlubokých pří-
kopů, táhnoucích se kolem hradeb. 
Od Dolní brány vedla haťová cesta 
na Jihlavu a úvozem zv. Kleštěr na 
Havlíčkův Brod. Uprostřed parčí-
ku, před rodným domem spisova-
telky Vlasty Pittnerové, stojí od 
roku 1950 kašna se sochou Hébé, 
která sem byla přemístěna z Hav-
líčkova Brodu zásluhou polenské-
ho regionálního badatele a sběrate-
le Rudolfa Radouše (1920–1994). 
V domech situovaných v severní 
části náměstí bývaly do počátku 
padesátých let minulého století 
různé obchodní a řemeslnické živ-
nosti. I na tomto náměstí je v ome-
zeném prostoru možnost parková-
ní osobních aut. Kamenná kašna, 
která stávala původně před domem 

čp. 62, je z roku 1869. Mezi domy čp. 404 a 67 stával 
dům pekaře Matouše Ohnsorga; v roce 1904 byl zbo-
řen pro následné rozšíření silnice na Jihlavu. Na jižní 
straně Sezimova náměstí vypukl 17. srpna 1909 velký 
požár, který zničil šest domů s čelními štíty a mimo jiné 
i cenný archiv vlasteneckého starosty Antonína Pittne-
ra. V roce 2009 prošlo náměstí celkovou úpravou. 

vždy v  červenci provozována i tradiční pouť při kostele 
sv. Anny. V současnosti jsou zde každoročně pořádány 
oblíbené vánoční trhy. Dům čp. 2, přiléhající k unikátní 
památce – gotické Dolní bráně z počátku 15. století – , má 
gotické jádro. Dolní brána s rozpětím 3,5 metru byla (pů-
vodně s věží) součástí městského opevnění – tzv. šancí; 
ty byly postaveny za Viktorina z Kunštátu. Později, když 
již neplnily svou funkci, byly rozbořeny a  materiálu bylo 

Shromáždění občanů při hasičském cvičení 22. června 2003 u příležitosti 140. výročí velkého ohně (foto JP)

Sezimovo náměstí v roce 2008 (foto JP)
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Plastika se sochou Hébé; stav v roce 2008 (foto JP)Sezimovo náměstí v roce 2008; před regenerací zeleně (foto JP)

Letecký snímek Sezimova náměstí; 2008 (foto Lucie Prchalová)

Kamenná kašna na Sezimově náměstí byla postavena roku 1869 (foto 
z roku 1885 Jindřich Krink; archiv JP)
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Karlovo náměstí (Židovské město)
Dochovaná barokní zástavba ghetta má dvě části – 

původní město z let 1680 až 1682, půdorysem ve tva-
ru trojúhelníku, a dolní náměstí, tzv. Rabínský plácek. 

Několik domů, které ho tvoří, bylo 
k původnímu ghettu dostavěno 
při rozšiřování v roce 1740. V se-
verním vrcholu byla hlavní horní 
vstupní brána; půdorysem obdél-
níkový Rabínský plácek byl uza-
vřen dolní branou situovanou pů-
vodně mezi vinopalnou a obytným 
domem čp. 535. V uceleném ghettu 
je 32 většinou patrových domů pře-
stavěných v novodobém stylu, sy-
nagoga a rabínský dům. Jediným 
dochovaným historickým domem 
s rokokovou fasádou v Židovském 
městě je Bělohlávkův dům, čp. 538 
na dolním náměstí. V jižní frontě 
domů horního Karlova náměstí, 
ukončené východním směrem sy-
nagogou, je průchod rabínským 
domem. Z horního na dolní náměs-
tí se dá ovšem projít také kolem 

synagogy, kde byla umístěna v čp. 400 židovská škola. 
V sousedním domě, čp. 530, bývala židovská lázeň, tzv. 
mikve. Synagoga i rabínský dům jsou v majetku Fede-
race židovských obcí v Praze, které byly Městem Polná 
bezplatně vráceny již v roce 1994. Ze starších technic-
kých památek se dochovala litinová pumpa. Židovské 
město bylo postiženo několika velkými požáry (1712, 
1734, 1823 a 1863), kterým vždy podlehly všechny 
domy. Podél domů východního obvodu ghetta (dnes In-
dusova ulice) vedla otevřená páchnoucí stoka pro odtok Výřez z plánu města, autor Josef Zirnfuss; po roce 1770 (archiv 

Městského muzea v Přibyslavi)

Výřez z mapy panství od Josefa Zirnfusse; okolo roku 1800 ( Moravský 
zemský archiv Brno)

Výřez z plánu města Polné; vydaného po velkém ohni v roce 1863 (archiv JP)
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splašků do Ochozského potoka pod Židovským městem; 
v roce 1862 byla zatrubněna, zasypána a po urovnání 
zde vznikla nová ulice spojující silnici od Třebíče s ná-
městím (do té doby jezdily povozy do centra města také 
ulicí Komenského kolem měšťanského pivovaru). Dům 
v Židovském městě byl často v držení několika majitelů; 
nebylo výjimkou, že majitel vlastnil jen 1/6 či dokonce 
1/8 domu. Po odchodu některých židovských rodin z Pol-
né koncem 19. a počátkem 20. století přecházely mnohé 
židovské domy do vlastnictví katolíků. Na čas ještě ghet-
to ožilo v roce 1914 po příchodu prvních 130 válečných 
haličských běženců – Židů z Polska. Z prostoru horního 
náměstí byla po roce 1945 odstraněna stará kamenná 
kašna, některé domy prošly necitlivou stavební úpravou. 

V jiných se dochovaly kamenné portály, klenby, zdobné 
půdní průvzdušníky a původní sklepní prostory. V roce 
2009 byla zahájena rekonstrukce a regenerace náměstí 
(nová kanalizace, výdlažba a celková úprava). 

Židovské město, jihovýchodní část horního náměstí; 1885 (foto Jin-
dřich Krink, archiv JP)

Karlovo náměstí – severní část; pohlednice 1915 (archiv JP)

Před položením plynofikace bylo z důvodu nedostatku prostoru v do-
mech dřevěné palivo a často i nepotřebné předměty ukládány podél 
chodníků; po zavedení plynofikace jsou zde trvale umístěny již „jen“ 
popelnice (snímky z roku 1960 z archivu KZHP a z roku 2008 – foto 
JP)

Hellerova vinopalna; okolo roku 1930 (foto Karel Bezouška, archiv JP)

Domy v Jungmannově ulici (nyní Indusova); tzv. „Rumerák“, podél 
východní části židovského města; okolo roku 1910 (archiv rodiny 
Kunstovy)
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Obchod a dílna klempíře Jana Koudely v domě čp. 518; okolo roku 
1900 (foto Adolf Veselý, archiv  rodiny Cinkovy)

Německá židovská škola, pohled z Jungmannovy ulice; pohlednice 1899 (archiv JP)

Dolní část Karlova náměstí – tzv. Rabínský plácek; okolo roku 1930 
(archiv KZHP)
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Průjezd obecním domem spojující obě náměstí; okolo roku 1920 
( archiv KZHP)

Vstupní brána na dolní část Karlova náměstí, tzv. Rabínský plácek; 
po roce 1950 (archiv KZHP)

Karlovo náměstí; 2008 (foto Lucie Prchalová)
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V historických záznamech na-
lezneme povětšinou shodnou in-
formaci, že nejstarším osídlením 
v Polné byly Žabokrty a Sezimovo 
náměstí (Rosmarkt). V dávných 
dobách stávaly dřevěné domky 
i podél levého břehu Ochozského 
potoka (Kandie a Velký a Malý 
Pátek, dnes Jeronýmova a Komen-
ského ulice). Později vznikl „rynk“ 
– hlavní (Husovo) náměstí, Dolní 
a Horní město, Zápeklí, Židovské 
město a nakonec předměstí „Za 
Barborou“.

V roce 1636 bylo zapsáno v po-
lenském urbáři 257 lidí – plátců 
daní. Z toho 114 žilo ve vlastním 
městě, na „Horním“ předměstí 
41, na „Dolním“ předměstí 64, na 
„Zápekelním“ předměstí 21 a na 
předměstí „Žabokrty“ 17 „osed-
lých“ lidí. V roce 1654 bylo v Pol-
né 260 domů, z toho 45 usedlostí 
bylo pustých nebo zbořených. V roce 1857 se Polná dě-
lila na osady: Polná, Kateřinský Kopec, Mlýn Podleský 
a Mlýn Podhorský; tehdy zde dle sčítání lidu žilo nebo 
mělo domovské právo 6897 lidí a město bylo po Jihlavě 
a Třebíči třetím největším na Vysočině. V roce 1880 se 
místní osady staly místními částmi: Polná Vnitřní Měs-
to, Polná Hořejší Město, Polná Dolejší Město, Židovské 
Město, Kopec Kateřinský.

Dne 30. července 1897 obecní zastupitelstvo změ-
nilo názvy některých ulic: Hlavní náměstí – Husovo, 
Židovské náměstí – Karlovo, Horní město – Pa lackého 
ulice, Velký Pátek – Komenského, Malý Pátek – Jeroný-
mova, Růžová ul. – Poděbradova, ulice z Husova n. na 
Sezimovo n., do té doby bez názvu – Třebízského, Za 
Židy a Vývoz – Jungmannova (název Vývoz, lidově též 
„Vejvoz“, údajně vznikl proto, že v průběhu 19. a ještě 
počátkem 20. století byly rokle v této části města zavá-
ženy domovním odpadem a sutí), Ku Přibyslavi – Hav-
líčkova, Kocimberk (Nová ulice) – Boženy Němcové, Za 
Peklem – Resslova, Pod Dolní branou – Nerudova, ulice 
mezi Velkým Pátkem a Růžovou ul. – Žižkova ulice.

Kateřinov
Podle původního názvu Strážný vrch (540 m n. m.) 

můžeme usuzovat, že již v počátcích osídlování Vysoči-

ny bývalo na místě dnešního kostela sv. Kateřiny jakési 
strážní hradiště a pravděpodobně i svatyně. Po vzniku 
hradu pod Strážným vrchem byl na vrcholu kopce, prav-
děpodobně ve 14. století, postaven pro obyvatele hra-
du a podhradí kostel se hřbitovem. Kostelnické služby 
vykonávali v letech 1612–1704 poustevníci. Koncem 
17. století byla zřízena nákladem písaře a důchodního 
Maxmiliána de Francy křížová cesta; dřevěné sloupy 
s obrazy na plechu prý byly postaveny od Dolní brá-
ny až ke kostelu sv. Kateřiny. Dle písemných záznamů 
zde od roku 1704 žil také hrobař. Roku 1886 byl domek 
– bývalá poustevna – zbořen. Na stráních Kateřinova 
kolem hřbitova byl na jaře roku 1874 vysázen lesopark. 

Městské části a ulice, památné domy

Starý Kateřinov; výřez z plánu města, zhotoveného nadlesním Josefem Zirnfussem; po roce 
1770 (archiv Městského muzea v Přibyslavi)

Pohled na město z Kateřinova; pohlednice po roce 1930 (archiv JP)
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Po zřizovateli, řediteli velkostatku 
Polná-Přibyslav Janu Bruckovi, 
byl nazván „Bruckův sad“; tento 
název se ovšem v Polné neujal. 

Jak je patrné z plánů města z let 
1770 a 1800, původní osada pod 
kateřinským kopcem stávala již-
ně od hradu nad rybníkem Peklo. 
Obývaly ji vesměs rodiny zámec-
kých řemeslníků a služebnictva. 
Regionální historik Břetislav Ré-
rych zmiňuje, že zde za starých 
časů bývaly ještě dvě krčmy, pan-
ská kovárna a na opačné straně od 
hradu pod lesem Březina střelnice 
městských mušketýrů. V roce 1921 
bylo na Kateřinově 33 stavení. Dal-
ší výstavbou z 20. a 30. let 20. sto-
letí, zasazenou podél komunika-
ce do Věžničky, přibylo několik 
desítek menších domků. Vznikly 
tak nové ulice: Smetanova a Žejd-
licova. Předměstí Kateřinov spolu 
s Židovským městem a zámkem 
tvořily do roku 1941 samostatnou 
obec s vlastní samosprávou. 

Nad hospodářským dvorem, 
v I. polovině 20. století patřícím 
firmě Amylon, byla v roce 1931 
postavena továrna na dřevěné 
metry Břetislava Prokopa; v roce 
1954 byly objekty po znárodnění 
přiděleny nově založenému uč-
ňovskému středisku hodinářské-
ho družstva Elchron. V roce 1957 

Výřez z mapy panství od Josefa Zirnfusse; okolo roku 1800 (Moravský zemský archiv Brno)

Výřez z plánu města, vydaného po velkém ohni v roce 1863; vlevo starý Kateřinov, vpravo dole 
jedna z nejstarších městských částí Žabokrty; (archiv JP)

Polná ze silnice na Věžničku; kolem roku 1935 (archiv MM)
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byla postavena dvoupatrová budova internátu a k ní 
v roce 1977 nová tělocvična. Po zániku učňovského 
školství v Polné v roce 2005 byly budovy prodány 

 španělské fimě Grupo Picasso Holding a od roku 2006 
byly postupně adaptovány na byty. 

Pohlednice 1902 (archiv JP)

Pohled z Kateřinova na město, dnes v místech polí ulice Alej Svobody; pohlednice 1904 (archiv JP)
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Pohled na Kateřinov ze Zápeklí přes rybník Peklo; pohlednice 1916 (archiv JP)

Hospodářský dvůr Amylonu na Kateřinově po požáru stodol v roce 
1927; vlevo silnice na Věžničku (archiv KZHP)

Chalupa na Kateřinově v zimě roku 1927 (archiv MM)

Na snímku z roku 1929 jsou zachyceny nové stodoly amylonského 
dvora a první domky v zástavbě nového Kateřinova (archiv KZHP)

Boží Muka při rozcestí na Věžničku, v pozadí vpravo nová zástavba 
na Kateřinově; pohlednice z poloviny 30. let (archiv JP)
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Kateřinov od západu; na břehu rybníka Peklo sportovní a rekreační areál zřízený v roce 2006 (foto z roku 2008 JP)

Jižní část města; v popředí tzv. „nový“ Kateřinov, 2008 (foto Lucie Prchalová)
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Horní město 
a Podhora

Pravděpodobně v průbě-
hu 14. a 15. století docházelo 
k postupné a hustější zástav-
bě podél komunikace vedoucí 
z města východním směrem na 
Zábornou a dále severněji do 
Žďáru, jižněji na Velké Mezi-
říčí, případně Třebíč. I v tomto 
směru se táhl hluboký příkop, 
který byl v průběhu 19. století 
postupně zavážen. Na návrší 
za městem směrem na Zábor-
nou stávalo stínadlo; to potvr-
zuje i nález 47 lidských lebek 
při urovnávání spojnice polní 
cesty od Podleského mlýna na 
hlavní cestu k Záborné nad Horním městem v roce 1855. 
K domkům, stojícím podél silnice v obou směrech, nále-
žely sady a zahrady, jak je patrné z plánu města z 18. sto-
letí. Z toho lze usuzovat, že kromě řemeslné činnosti se 
obyvatelé zabývali i prodejem svých výpěstků – ovoce 
a zeleniny. 

Do historického centra města – na „rynk“ – vedla 
z Horního města pouze jedna komunikace, střežená Hor-
ní branou. Dům čp. 652, stojící při křižovatce s ulicemi 
Varhánkova, Palackého a Indusova, byl za I. republiky 
v majetku stavitele Oldřicha Linharta; v přízemí domu 
býval hostinec často využívaný pro spolkové schůze, ta-
neční zábavy i divadlo. V letech 1957 až 1995 zde byl 
umístěn poštovní úřad. 

V roce 1857 byla na Horním městě, v domě po Janu 
Ráčkovi vystěhovalém do Ameriky, zřízena městská 
nemocnice sv. Václava se šesti lůžky. V roce 1874 byly 

Horní město; výřez z plánu města, zhotoveného nadlesním Josefem Zirnfussem; po roce 1770 ( archiv 
Městského muzea v Přibyslavi)

Horní město; výřez z mapy panství, autor Josef Zirnfuss; okolo roku 
1800 (Moravský zemský archiv Brno)

Část komunikace z Horního města na Husovo náměstí, v pozadí 
 oblouky Horní brány; před rokem 1900 (archiv MM)

Tovární budova obuvnické firmy Mattausch a Haneschka; 1900 
( archiv KZHP)
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podél komunikace na Zábornou – v prostoru městské 
zástavby – vysázeny ve dvou řadách lípy. Při výjez-
du z města stávala hospodářská stavení – stodoly pro 

uskladňování sklizně. Nad zá-
stavbou stávaly také dvě cihelny 
– Landsmannova a Sadilova. Bo-
haté vodní prameny v prostoru nad 
Zimovým rybníkem byly využity 
pro zásobování města vodou; starý 
rezervoár z roku 1905 dodnes sto-
jí, oplocen v lipovém háji při cestě 
k Zimovu rybníku. Místo bývalé 
pískovny bylo od 30. do 70. let mi-
nulého století využíváno pro střel-
nici nimrodů. V 90. letech 19. sto-
letí byl na konci zástavby Horního 
města postaven zájezdní hostinec 
Na Krajzontě, čp. 239 (obnoven 
po roce 1992), kde se konaly schů-
ze spolků, různé oslavy, merendy 
a hrálo se zde i divadlo. Pod Kraj-
zontem byla koncem 19. století po-
stavena továrna na obuv vídeňské 
firmy Mattausch a Haneschka, po 
roce 1920 přestavěná a využívaná 
jako hospodářská škola (čp. 240). 

V období mezi dvěma světo-
vými válkami bylo Horní město 
postiženo několika požáry; při nej-
větším z nich vyhořel o pouťové 
zábavě známý hostinec U Koplů, 
kde se mj. dost často hrávalo diva-
dlo a pořádaly bály. Oheň zdevas-
toval i sousední domy – Bečkův 
a Skalákův. 

V letech 1958 až 1963 vznikl na 
okraji Horního města zemědělský 
areál Státních statků, tzv. „Farma 
A“ s chovem vepřů. Od šedesá-
tých let probíhala v jižním směru 
souběžně s komunikací výstavba 
dvoupatrových zděných a čtyřpat-
rových panelových bytových domů 
– nové tzv. „družstevní“ sídliště 
na Palackého ulici. Při výjezdu 
z města směrem na Zábornou byly 
po roce 1990 postaveny tři bytové 
domy (ulice Na Hlíně). 

V roce 1958 byl v Indusově uli-
ci, místě, kde stávaly dřevěné pro-
vozovny Obuvnického družstva 
a ještě dříve Sindikusův, později 
panský dvůr s hájovnou, otevřen 
Dům pionýrů a mládeže, v 80. le-
tech zásadně přestavěný a rozšíře-

ný. Dodnes poskytuje zájemcům z řad dětí a mládeže 
zázemí pro mimoškolní zájmovou činnost a mnohým 
dospělým možnost sportovního vyžití v prostorné 

Výřez z plánu města, vydaného po velkém ohni v roce 1863 (archiv JP)

Křižovatka komunikací za Horní bránou; okolo roku 1920 (archiv JP)
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 tělocvičně. Na vedlejším pozem-
ku, přináležejícím kdysi k panské 
hájovně, zřídil počátkem 20. sto-
letí Žid Emanuel Basch tírnu lnu; 
objekty byly po válce přestavěny 
a využívány pro zpracování dřeva. 
Do městské části Horního města je 
zahrnuta i Varhánkova ulice s vyho-
vujícím Městským zdravotním stře-
diskem, mateřskou školou a požární 
zbrojnicí, postavenou v místech, kde 
předtím stávaly stodoly. Původně 
se ulice jmenovala „Psí“ a vznik-
la v místech, kde se za městskými 
hradbami nacházel hluboký příkop, 
později postupně zavážený. Mezi za-
hradami (dnes zde stojí budova bý-
valého Varhánkova ústavu a domy 
čp. 273 a 225) stával velký Konzbu-
lovský dvůr, v 17. století vrchností 
zkonfiskovaný. V roce 1897 byly za 

Při požáru, který vypukl na Horním městě v hostinci U Koplů (pozdě-
ji U Králů), vyhořely v roce 1932 tři domky; 1932 (archiv MM)

Lipová alej v Palackého ulici; 2004 (foto JP)

Zleva doprava: ulice Nad Háječkem, Na Hlíně, Palackého ulice (původní zástavba), Palackého ulice (sídliště), ulice Na Podhoře; v popředí 
Karlovo náměstí (Židovské město); 2008 (foto Lucie Prchalová)

Záběr z ulice Na Rafandě navazující na Varhánkovu ulici; okolo roku 
1930 (archiv MM)
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 Varhánkovou ulicí zprovozněny jatky, dříve městské, 
dnes v držení soukromých podnikatelů. 

Při Ochozském potoku, od bývalého pastviště (Na 
Chmelnici) východním směrem, stojí řada domků – uli-
ce Na Podhoře. Po staletí byla úředně vedena v městské 
části Horní město. Stavení chudších řemeslníků a země-
dělců zde, přibližně v linii zástavby na Horním městě, 
stávala již dávno. Za potokem, pod svahem kopce zvané-
ho v minulosti Zelená hora (550 m n. m.), stával hospo-
dářský dvůr známý později pod názvem Dvorek Čamou-
rek. Podél druhého břehu potoka bývaly sádky (panská 
rybárna). Zelená hora byla pastvištěm pro ovce a skot. 
Za sádkami, přibližně 300 m proti proudu, stával Ro-
sendorfský mlýn s pilou, později známý 
pod názvem Podhorský. Z plánu města 
z 18. století je patrné, že kromě mlýnu 
zde již existovala vodní pila. Proti prou-
du vody nad několika rybníky, přibližně 
o 800 metrů dál, stával Podleský mlýn. 
Podhorský mlýn s malou škrobárnou 
koupil od majitele Antonína Pospíchala 
koncem 19. století obchodník Antonín 
Dvořák. Ten pilu zmodernizoval. Celý 
podnik s mlýnem i škrobárnou přešel 
před rokem 1925 na nového majitele Jin-
dřicha Procházku. Výroba škrobu byla 
záhy zrušena, zmodernizovaná pila roz-
šířila výrobu na dřevěné obaly a posléze 
dveře. V současnosti je zde inovovaný, 
značně rozšířený podnik Sapeli – továr-
na na výrobu dýhovaných dveří. 

Horní město; 2008 (foto Lucie Prchalová)

Varhánkova ulice, vpravo Školský rybník; 1916 (archiv MM)

Pohled na město z Podhory; pohlednice 1899 (archiv JP)
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V popředí pohled na zástavbu Na Podhoře; dvojitá pohlednice 1899 (archiv JP)
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Ulice Na Podhoře; zvětšený výřez z plánu města, zhotoveného nadlesním Josefem Zirnfussem; vpravo je zakreslen Podhorský rybník, Podhor-
ský mlýn a sádky na ryby, vlevo dole Žabokrty; po roce 1770 (archiv Městského muzea v Přibyslavi)

Část zástavby Na Podhoře, zv. „Dvorek Čamourek“; okolo roku 1900 (archiv MM)
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Dolní město
Na Dolním městě – v zá-

stavbě pod Dolní bránou – 
byly domky roztroušeny od 
Kocimberku pod Špačkovým 
rybníkem až k bývalé barev-
ně a panskému mlýnu. Hlavní 
souvislá zástavba vznikla patr-
ně již v patnáctém, nejpozději 
v šestnáctém století. Na nej-
starší vedutě města je zřetelně 
zakreslena. Dolní město bývalo 
doménou soukeníků a postří-
hačů. Při ústí říčky Šlapanky 
do rybníka Plaz stával velký 
postříhačský dům, zvaný Na 
Rámech. V době úpadku souke-
nického řemesla vznikla v roce 
1860 v místě bývalé soukenické 
barevny škrobárna, založená 

 polenským  kupcem Tomášem Landsmannem. Podnik 
si od něho roku 1885 nejprve pronajal a později koupil 
Václav Pojmann a zahájil zde na svou dobu moderní 
výrobu škrobu. Při škrobárně dal Václav Pojmann po-
stavit velký dům čp. 74/75, který roku 1914 věnoval na 
byty pro chudé. Vedle prosperující a stále se rozvíjející 
továrny Amylon na zpracování brambor na škrob si na 
Dolním městě dobře vedl podnik – koželužna Ludví-
ka Schillera. V roce 1900 převzal podnik Karel Taur 
a zavedl zde výboru obuvi. Po znárodnění v roce 1950 
zde sídlilo výrobní družstvo Snaha, od roku 1990 sou-
kromá truhlářská dílna. Naproti přes silnici provozoval 
strojírnu pozdější starosta Rudolf Aron, výrobce fréz, 
soustruhů a zemědělských strojů, „sběratel“ různých 
ocenění z hospodářských výstav. Za škrobárnou, již 

Dolní město; výřez z plánu města, zhotoveného nadlesním Josefem Zirnfussem; po roce 1770 (ar-
chiv Městského muzea v Přibyslavi)

Dolní město; výřez z mapy panství od Josefa Zirnfusse; okolo roku 
1800 (Moravský zemský archiv Brno)

Pod Kalvárií, cesta k židovskému hřbitovu; po roce 1920 (archiv JP)

„Měřínských“ památný dům na Dolním městě; stav v roce 2008 (foto JP)
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v okraji města, kde je ulice 
Pod Kalvárií, žili do roku 
1680 převážně Židé. Domky, 
postavené podél mokřina-
té louky, jsou dodnes v tzv. 
záplavové zóně; zejména při 
jarním tání a při vydatných 
lijácích zde vystoupí z říč-
ky Šlapanky voda a zaplaví 
velkou část louky a mnohdy 
i dvory a sklepy zdejších sta-
vení. Za zástavbou se vypíná 
vrch Kalvárie. Podél židov-
ského hřbitova a nové čistír-
ny odpadních vod se dosta-
neme do poměrně rozlehlého 
Borského údolí s rybníky Bor 
a Kukle. Lesy, louky, meze 
a remízky zde tvoří velmi 
příjemný ráz krajiny. V čle-
nitém terénu nachází útočiště množství zvěře. Je to asi 
nejbohatší část polenského revíru. 

V současnosti je Dolní město, které tvoří z větší části 
Nerudova ulice, klidnou částí města. Opuštěné objek-
ty škrobárny, kde byla výroba zastavena po roce 1990, 
chátrají, přilehlý rybník Plaz byl zrušen, v bývalé obuv-
nické továrně Karla Taura sídlí soukromá firma Renot 
a truhlářství Bytas, v Aronově strojírně kamenosochař-
ství, dům Na Rámech byl počátkem šedesátých let zbou-
rán, zmizela i řada malých domků spojujících Nerudovu 
ulici s ulicí Boženy Němcové; ze starší zástavby přetrva-
ly jen dvě staré chalupy na Kocimberku. 

Dolní město; výřez z plánu města, vydaného po velkém ohni v roce 1863 (archiv JP)

Pohled na Dolní město a Kateřinov; okolo roku 1930 (archiv KZHP)

Pod Kalvárii; pohlednice okolo roku 1925 (archiv JP)
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Partie z Dolního města – Ochozský potok, v pozadí dům Na Rámech; 
1935 (archiv KZHP)

Bývalá správní budova firmy Amylon; stav v roce 2008 (foto JP)

Obytné domky na hrázi rybníka Kukle; 2010 (foto JP)

Dolní město, na snímku nahoře vpravo část ulice Pod Kalvárií; 2008 (foto Lucie Prchalová)
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 Zápeklí
Městská část, všeobecně nazý-

vaná Zápeklí, se nachází za hrází 
rybníka Peklo. Po hrázi vedla pra-
stará zemská cesta, která se u staré 
„panské“ krčmy rozbíhala do dvou 
směrů – hlubokým úvozem, zva-
ným Kleštěr, s výsekem ve skále, 
směrem na Německý (Havlíčkův) 
Brod, Čáslav a Kolín do Prahy 
a odbočkou vlevo na Jihlavu, Tře-
bíč, Znojmo a Vídeň. Krčma zde 
přetrvala několik století a ve dva-
cátých letech minulého století, již 
jako hostinec U Koníčka (později 
U Rákosníků), byla vyhledávaným 
místem pro kulturní vyžití. Ze-
jména v I. polovině 20. století zde 
byly pořádány vyhlášené taneční 
zábavy, bály i šibřinky. Sál s pro-
storným jevištěm často využívali 
místní ochotníci i kočovné diva-
delní společnosti. Zástavba v této 
části města se začala více rozvíjet 
až od 20. let minulého století, po 
vzniku tří stavebních družstev. 
Do té doby zde stálo přibližně jen 
třicet obydlených domků, stodoly 
a menší hospodářská stavení, dva 
hospodářské dvory – Zvoníkův 
a Klusáčkův, dříve panský „Ov-
čín“. Postupně zde vznikaly četné 
ulice; při trati bylo postaveno ně-
kolik skladových objektů a vý-
topna pro železniční vozy. Poblíž 
nádraží byl vystavěn a v roce 1923 
otevřen ubytovací hostinec U Ná-
draží (dnes U Smrčků). Po roce 

Zápeklí – výřez z mapy panství, zhotovené nadlesním Josefem Zirnfussem; okolo roku 1800; 
vlevo zástavba na Horním a Dolním Zápeklí, za hrází rybníka Peklo červeně zakreslený knížecí 
dům s panským hostincem, vlevo nahoře panský, později Klusáčkův ovčín (Moravský zemský 
archiv Brno)

Silnice na Nové Dvory a Věžnici, vpravo část hospodářské budovy 
patřící Klusáčkovu ovčínu; okolo roku 1925 (archiv JP) Pohled od nádraží; okolo roku 1930 (archiv KZHP)
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1945 zde vznikly průmyslové podniky: mlékárna, textil-
ní závod Pleas a nakonec tovární haly družstva Elchron 
(později Laboratorní přístroje a dnes firma Varex). Na 
dolním Zápeklí v Resslově ulici byla v provozu několik 
desetiletí cementárna firmy Barták a spol., jejíž objekty 

ve II. polovině 20. století sloužily 
jako sklad podniku Barvy a laky, 
n. p.; nyní jsou zde sklady několika 
firem. 

Růst této městské části nastal 
po spojení města s okolním svě-
tem železnicí. Zvýšený provoz, 
větší zájem občanů i firem o vyu-
žití dráhy, způsobil nebývalý růst 

zástavby podél komunikace k nádraží. Období, kdy po 
šestikilometrové železniční trati převážela „lokálka“ 
z Polné do Dobronína a zpět cestující několikrát za den 
a dráha umožnila i nákladní přepravu, jsou nenávratně 
pryč. Místní dráha s nádražím byla otevřena v roce 1904. 

Pohled na Zápeklí z věže děkanského chrámu; okolo roku 1930 (archiv KZHP)

Cementárna Karla Bartáka na dolním Zápeklí; po roce 1920 (archiv 
KZHP)

Nádražní budova; 1909 (archiv KZHP) Bývalá nádražní budova; stav v roce 2008 (foto JP)

Fotbalové hřiště za nádražím; kolem roku 
1930 (archiv KZHP)

Na hrázi rybníka Peklo před rozšířením mostu v roce 1938 (archiv 
KZHP)
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Představenstvo města vyvíjelo sna-
hu o postavení dráhy od roku 1896 
a největší zásluhu na jejím vzniku 
měl polenský starosta Rudolf Sadil 
(1848–1917). Pro obyvatele Polné 
a širokého okolí měla železnice ob-
rovský význam. Umožnila rychlý 
rozvoj města – průmyslu i obcho-
du, lidem zajistila rychlejší spojení 
se světem, přepravu do zaměstnání 
mimo město… Při trati bylo v roce 
1906 postaveno skladiště škrobá-
renské firmy Pojmann a Novotný, 
v roce 1918 další skladištní budo-
va Rolnického družstva a následně 
i přepravní sklad obchodní firmy 
Hladík. Poblíž nádraží vznikla po 
roce 1920 parní pila firmy Chalu-
pa a Faix a za nádražní výtopnou 
byla po roce 1920 trať prodloužena 
přes silnici na Jihlavu pro potřebu 
družstva Sativa, které zde vybudo-
valo objemný sklad na obilí (dnes 
firma Zemědělec). Osobní vlaková 
doprava jako nerentabilní a želez-
niční stanice Polná byly zrušeny 
v roce 1982. Od toho roku jezdilo 
po kolejích jen několik manipulač-
ních vlaků ročně. Doprava osob 
vlakem byla pak v některých le-
tech provozována jen mimořádně, 
např.  za účelem přepravy návštěv-
níků města u příležitosti Mrkvan-
cové pouti nebo na větší koncerty 
rockových kapel, pořádané v let-
ních měsících v areálu kulturního 
střediska na zámku. 

Ve 30. letech 20. století bylo Zápeklí v lidové mluvě na-
zýváno „Smíchov“ a obyvatelé městské části se po dobu 
několika let snažili slavit zde separátní pouť, jak  dokládá 

Na polenském nádraží v roce 1922 (archiv JP)

Skupina cestujících na nádraží v roce 1924 (archiv KZHP)

Pouť na „Smíchově“ u nádraží; pohlednice 1931

Vila rodiny Paříkovy s altánem v ulici U Pekla, před rokem 1940 
(archiv MM)
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dobová pohlednice. Tyto snahy po roce 1945 ustaly. Po jis-
tou dobu bylo na Zápeklí vyhraze-
né místo pro kopanou. Nejdříve se 
fotbal hrával od roku 1927 na louce 
u nádraží, před rokem 1940 bylo 
zřízeno hřiště v místě dnešní mlé-
kárny. Téměř na konci zástavby ve 
směru na Jihlavu byla před rokem 
1970 zprovozněna benzinová pum-
pa, do té doby umístěná na Husově 
náměstí. Po přeložení komunikace 
na Jihlavu mimo zástavbu Malé 
cihelny byla při výjezdu z Polné 
v roce 2004 postavena nová benzi-
nová pumpa s mycí linkou. 

Domky v ulici Na Pěšince; postavené stavebním družstvem v letech 
1925–1930, pohlednice 1935

Zápeklí; 2008 (foto Lucie Prchalová)

Městská část za rybníkem Peklo – Zápeklí; 2008 (foto Lucie Prchalová)

Vrchlického ulice na Zápeklí počátkem 50. let minulého století 
( archiv MM)
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„Za Barborou“
V lokalitě za kostelem svaté Barbory, pod Svatoňo-

vým kopcem při silnici na Přibyslav, vznikala v severní 
části Polné od roku 1935 postupně nová část města, do 
dnešní doby bez oficiálního pojmenování, známá pod 
zažitým a vcelku ustáleným ná-
zvem „Za Barborou“ (oficiálním 
názvem této části města se dosud 
nikdo nezabýval). V I. polovině 
20. století zde stálo jen několik 
stodol, poblíž kostela blíže k měs-
tu i několik obytných stavení. 
Za Novou ulicí (dnes ul. Boženy 
Němcové) byla v roce 1914 posta-
vena továrnička na výrobu kovové 
galanterie Františka Slámy. Před 
rokem 1940 zde byly postaveny 
první rodinné domky. Výstavba 
prvních místních „bytovek“ o čty-
řech bytech byla realizována v le-
tech 1946 a 1947 (Andělova uli-
ce). V následujících letech přibyly 
rodinné domky i bytové domy, 
kromě stávajících ulic Havlíčkova 
a Pod Kalvárií zde vznikly nové 

ulice: Zahradní, Riegrova, Sokolská a Sadová. Pomi-
neme-li vzrůst a rozvoj továrny na kovové zboží (dnes 
TKZ), nebyl do této klidné části města umístěn další 
průmysl. Pouze na zahradě rodiny Melounovy v Hav-
líčkově ulici byla v období I. republiky postavena krej-
čovská dílna pro cca 20 zaměstnanců. Na křižovatce 

Na fotografii, pořízené před rokem 1930, je zachycena tzv. Nová ulice (dnes ulice Boženy Němcové) a továrna na kovové zboží Františka 
Slámy (archiv KZHP)

Snímek z roku 2008 dokumentuje současný stav ulice Boženy Němcové a zástavbu severně od 
historické části města (foto JP)



98

nad hřbitovním kostelem byla na 
místě staré stodoly koncem šede-
sátých let postavena prodejna Jed-
noty s potravinami a smíšeným 
zbožím; po roce 1992 byla zruše-
na. Dnes v objektu sídlí truhlář-
ství Atik. 

Po úpravě louky mezi ulicemi 
Boženy Němcové a Pod Kalvárií 
vzniklo po roce 1950 na obecním 
pozemku pro sportovní vyžití ob-
čanů fotbalové hřiště. V 70. letech 
zde svépomocí sportovců byla vy-
budována běžecká dráha. V roce 
1997 bylo hřiště za přispění města 
a podniku TKZ, hlavního sponzo-

ra fotbalového klubu TJ Salvoj Polná, zatravněno. Pod-
nikové objekty výrobce stavebního a nábytkového ková-
ní TKZ Polná stojí na místě bývalé továrny na kovovou 
galanterii Františka Slámy (pražský podnikatel založil 
provozovnu v Polné v roce 1914, v roce 1932 výrobnu 
koupil Ing. Karel Sázavský, který v zavedené produkci 
pokračoval do znárodnění v roce 1948; poté podnik, pod 
názvem Mars a později Tokoz, n. p., provozovny i výro-
bu rozšířil).

Při komunikaci směrem na Hrbov stávala do konce 
40. let minulého století děkanská stodola, jak je zřejmé 
z dobových snímků. V západní části čtvrti pokračuje 
výstavby rodinných domků.

Pohled na město od severovýchodu; kolem roku 1920 (archiv KZHP)

Nové bytovky v ulici Havlíčkově, postavené po roce 1946; foto z roku 
1959 (archiv MM)

Městská část lidově nazývaná „Za Barborou“ vznikla postupnou zástavbou po roce 1935; 2008 (foto Lucie Prchalová)
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Ulice v historické části města

V této kapitole se „projdeme“ několika ulicemi, 
o kterých ještě nebyla zmínka. Alespoň stručně si při-
pomeneme některé historické 
údaje a zajímavosti, jež souvisí 
s jejich vývojem.

Třebízského ulice. Je spoj-
nicí Sezimova a Husova ná-
městí. Do roku 1897 neměla 
oficiální název. Historik Břeti-
slav Rérych uvádí, že před vel-
kým požárem roku 1863 exis-
tovalo podél domů podloubí, 
které bylo při přestavbě domů 
odstraněno. V domě čp. 57 je 
provozována restaurace Parla-
ment, kde býval častým hostem 
spisovatel Zdeněk Matěj Kuděj 
(1881–1955). V dolní části uli-
ce, poblíž Dolní brány, stávala 
Jihozápadní brána, zvaná také 
Zámecká fortna; je znázorněna 

na staré vedutě. Zbořena byla koncem 19. století. Čtyři 
domy v dolní části ulice v podstatě tvoří i část Sezimova 
náměstí. Vlastně v každém domě, stejně jako na náměs-
tí, byl v přízemí s vchodem do ulice umístěn obchod. 

Pohled na zástavbu „Za Barborou“ z úpatí Svatoňova kopce; 2008 (foto JP)

Domy v horní části Třebízského ulice; nahoře fotografie z roku 1900 
(archiv MM), dole z roku 1912 (archiv KZHP)Třebízského ulice; 2008 (foto JP)
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Komenského ulice. Dříve se této části města říkalo 
Velký Pátek. Zde žili až do počátku 17. století přísluš-
níci jednoty bratrské, kteří měli v místě dnešní chla-
pecké školy farní budovu s modlitebnou, tzv. dům „Na 

Sboru“ – jinak Pikartský klášter. 
Ten byl, již značně zchátralý, roku 
1881 zbourán za účelem stavby 
nové školní budovy. Podle nákre-
su z poloviny 18. století stávala 
na jižní straně města – na křižo-
vatce Komenského a Jeronýmovy 
ulice – tzv. Nová brána. Nejspíš 
šlo o renesanční bránu z polovi-
ny 16. století, která byla patrně 
poslední branou postavenou v ob-
vodu městského opevnění. V uli-
ci, v domě čp. 124, žil muzejník 
Břetislav Rérych. Po dobu čtyři-
ceti let zde měl v domě čp. 128, 
vedle měšťanského pivovaru, fo-
toateliér známý polenský fotograf 
a písmák Adolf Veselý. Při stěně 
bývalého měšťanského pivovaru, 
ve stínu letitého akátu, stojí jedna 

z polenských kamenných kašen. 
Jeronýmova ulice, ještě počátkem 20. století zná-

má jako Malý Pátek. Navazuje na Žižkovu ulici a Ko-
menského ulici směřující na křižovatku pod Židovským 
městem. Za jednostrannou zástavbou byl umístěn „pi-
kartský“ hřbitov, zrušený po roce 1625, k němuž se váže 
několik pověstí. Na jižní straně města, někde v místě, 
kde končí Žižkova ulice (spojuje Poděbradovu a Ko-
menského ulici), stávala tzv. Barvířská fortna. V seve-
rovýchodním směru ulici uzavírá skupina domků – mís-
to je nazýváno Kandie; zástavba končí u mostku přes 
Ochozský potok, kudy se dá projít kolem kina k areálu 
hradu a zámku. V roce 1897 původně schválené názvy 
Komenského třída a Jeronýmova třída byly o dva roky 
později změněny na „ulice“. V domě čp. 108 (dnes Li-
dový dům) se narodil akademický malíř Karel Ludvík 
Klusáček. 

Poděbradova ulice, do roku 1897 pod názvem Rů-
žová. Je položena souběžně s Třebízského ulicí, s ná-
vazností na Žižkovu ulici. Nachází se zde budova ZŠ – 
dosud známá jako „dívčí“ – a muzejní budova „Stará  

Třebízského ulice, vpravo domy zasahující do Sezimova náměstí; 2008 (foto JP)

Dům čp. 121 v Komenského ulici, vpravo pekařství Matěje Neuwir-
tha, vlevo kovárna Františka Půži; kolem roku 1920 (archiv Fran-
tiška Půži)

Komenského ulice; kolem roku 1920 (archiv Františka Půži)

Poděbradova ulice, vlevo před školní budovou domek rodiny 
 Marasovy, kde v letech 1915 a 1916 žili rodiče spisovatele Bohumila 
Hrabala; snímek pořízený před rokem 1930 (archiv KZHP)
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škola“, popsaná pod názvem Brožův dům v následující 
kapitole. Téměř na konci ulice, v domě čp. 81, bývalo 
oblíbené Neubauerovo pekařství, kde se po roce 1920 
pekly v Polné první rohlíky. 

Žižkova ulice. Je jednou z nejkratších polenských 
ulic. Pod hospodářskou budovou domu U Rytířů (U Cul-
ků) bývalo v domě čp. 88 kovářství, ještě v 60. letech 
provozované posledním polenským kovářem Václavem 
Markem. Pozorného návštěvníka zaujme plastická vý-
zdoba na domě čp. 91, kde až do počátku 90. let minulé-
ho století ordinovali zubní lékaři a dentisté; dnes zde má 
své kanceláře Úřad práce Jihlava a Česká správa sociál-
ního zabezpečení. 

Na Šancích. Ulice byla pojmenována po starých 
městských hradbách – šancích, které tudy vedly. Z uli-
ce je umožněn přístup do zahrad a dvorů měšťanských 
domů na severní straně Husova náměstí. V části nava-
zující na Varhánkovu ulici stojí několik menších domků, 
postavených podél potůčku beze jména, vytékajícího 
z Varhánkova rybníka. V ulici bylo v letech 1994 a 1995 
postaveno akciovou společností Telecom nejmoderněj-
ší telekomunikační zařízení – digitální automatická 
telefonní ústředna s počáteční kapacitou 900 přípojek, 
s možností rozšíření na 2000 přípojek. 

Ulice Karla Čapka a Boženy Němcové. Navazují 
na Havlíčkovu ulici při komunikaci na Přibyslav. V uli-
ci Karla Čapka bývala vyhlášená hospoda U Beranů, 
v I. polovině 20. století vyhledávaná zájemci o kužel-
ník, kteří zde pro tyto účely založili i spolek a pořáda-
li soutěže. Zástavba je položena podél břehu Špačkova 
rybníka a navazuje na ulici Boženy Němcové ve směru 
k podniku TKZ a dále k Městskému stadionu.  

Viktorinova ulice. Spojuje Husovo náměstí s Komen-
ského ulicí. Kdysi se nazývala Baborova, později Pivovar-
ská; v její dolní části se nachází část budov bývalého měš-
ťanského pivovaru (později sodovkárna). V domě čp. 129 
bývala koncem devatenáctého a počátkem dvacátého sto-
letí městská stravovna pro chudé a žáky. V současnosti 
je nevýhodou způsob zásobování skladů několika obcho-
dů; poměrně úzká ulice prakticky znemožňuje bezpečný 
vjezd nákladních aut k místu vyložení zboží a často brání 
chodcům tímto úsekem projít. 

Komenského a Jeronýmova ulice, dříve tzv. Velký a Malý Pátek; 2008 (foto Lucie Prchalová)

V pravé části reprofotografie z 60. let část Poděbradovy ulice a na ní 
navazující Žižkova ulice (pohlednice, foto V. Beneš)
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Feltlova ulice. Nachází se podél zadních částí domů 
Židovského města. Spojuje ulici Komenského s křižo-
vatkou na Palackého ulici. Tvoří ji nesouvislá zástavba. 
Do poloviny 20. století byla nevzhlednou a ponurou čás-
tí města, často hanlivě nazývanou. Pojmenována je po 
Gustavu Feltlovi, zakladateli polenského Sokola. 

U Studánky. Zástavbu v ulici tvoří většinou men-
ší domky starších stavebních dispozic, porůznu pře-
stavěné. Jedná se o lokalitu zvanou Žabokrty, kde, 
jak je v literatuře často uváděno, bylo umístěno jedno 
z původních osídlení trhové vsi. Jak prameny uvádě-
jí, bývala zde i prastará krčma. Lomená ulice spojuje 

V pravé části snímku Varhánkova ulice a podél severní části Husova náměstí ulice Na Šancích; 2008 (foto Lucie Prchalová)

V popředí snímku ulice Karla Čapka, vlevo nahoře ulice Boženy Němcové; 2008 (foto Lucie Prchalová)
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Komenského ulici s Jungmannovou a novou zástavbou 
v Aleji Svobody. V místě se nacházela vyhlášená stu-
dánka s kvalitní vodou – odtud název ulice. Poblíž ulice 
je situován sportovní a rekreační areál, hojně využívaný 
dětmi a mládeží. 

Památné a zajímavé domy
Stuartovský dům, čp. 9 s čelním volutovým štítem 

se nachází na Sezimově náměstí; městu ho darovala 
roku 1903 majitelka Marie Stuartová. V domě je od 
roku 1922 umístěna Husova knihovna; kromě půjčování 
knih, kterých je ve fondu instituce na dvacet tisíc, zajiš-
ťují pracovníci knihovny meziknihovní výpůjční službu 
a poskytování veřejně přístupného internetu, pořádají 
též přednášky, výstavky a zájezdy. V přízemí je sál se 
scénou pro loutkové divadlo, které se v Polné dodnes 
pravidelně hraje od roku 1926. 

Pittnerův dům, čp. 68, se nachází v dolní části 
Sezimova náměstí v řadě domů navazujících na Podě-
bradovu ulici. Dům patřil kupci Antonínu Pittnerovi 
(viz  kapitola Žili v Polné) a později, až dodnes, přísluš-
níkům jeho rodiny. Narodila se zde spisovatelka Vlasta 
Pittnerová a knihovník Gustav Vítek. V roce 1909 horní 
část domu vyhořela při velkém požáru. V 19. století bý-
val dům s vinárnou střediskem národního obrození. 

Stuartovský dům na Sezimově náměstí – sídlo Husovy knihovny 
a loutkového divadla; 2008 (foto JP)

Část Viktorinovy ulice; 2008 (foto JP)

Feltlova ulice podél západní části Židovského města; okolo roku 
1920 (archiv KZHP)
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Dům U Zlaté hvězdy, dříve nazývaný U Modré 
hvězdy, čp. 34 stojí ve východní frontě Husova náměs-
tí. Již počátkem 17. století zde býval hostinec. Později 
bylo v patře zřízeno ubytování. Dne 11. února 1844 po-
řádala Beseda v Polné v hostinci U Zlaté hvězdy svůj 
čtvrtý program pořadem národních písní – první český 
bál v Polné. Ve 20. století, zejména v období I. republi-
ky, byl hotel, již pod názvem „Eis“, vyhlášený výbor-
nou domácí kuchyní a levným ubytováním na úrovni. 

V domě – v prostoru směrem do silnice – býval obchod 
Richarda Kulicha, po něm se zde vystřídala řada dalších 
obchodníků; po roce 1950 prodejna Tabák, fotoateliér, 
obchod textilem. U kamenného portálu vchodu jsou po  
obou stranách dochovány větší kamenné „nájezdníky“ 
z 18. století od sochaře Viktora Václava Morávka. Hos-
tinec, kde se konaly taneční zábavy a hrálo i divadlo, byl 
po více jak 350 letech v roce 1996 zrušen. Do roku 1991 
zde byla z nouzových důvodů několik let školní jídelna; 
nyní je v prostorách umístěna prodejna ovoce a zeleniny. 
Od šedesátých let 20. století, kdy již byly zcela zrušeny 

Pittnerův dům, stav okolo roku 1920 (archiv KZHP) 

Dům U Zlaté hvězdy v roce 1913 (foto Adolf Veselý; archiv JP)

Dům U Zlaté hvězdy; 2008 (foto JP)

Dům Antonína Pittnera, stav okolo roku 1910; po přestavbě po 
 velkém ohni v roce 1909 (archiv Miluše Skočdopolové)
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krámky v Horní bráně, byla silnice z Husova náměstí na 
Horní město vyhrazena jen pro vozidla; dvůr byl zrušen 
a dům se stal v roce 1964 průchozím pro chodce. 

Radnice. Dvoupatrový dům čp. 39 na Husově ná-
městí je sídlem Městského úřadu. Kdysi byl nazýván 

Rivolovský, od roku 1646 s prá-
vem mydlářským. Na radnici 
byl přestavěn roku 1897, poté, 
kdy ho městu daroval podnika-
tel Karel Varhánek. Přestavba 
proběhla v následujících dvou 
letech podle plánu stavitele 
Karla Pelikána. Roku 1899 byla 
do přízemí umístěna Městská 
spořitelna, v prvním a druhém 
patře byly, a dodnes jsou, kan-
celáře městské samosprávy. Po 
určitý čas zde měla sídlo i Hos-
podářská záložna, úřadoval tady 
okresní výbor. Po přemístění 
úřadovny Městské spořitelny do 
nové budovy čp. 50 v roce 1933 
byly prostory v přízemí užívány 
sborem dobrovolných hasičů pro 

uložení požární techniky. V současnosti je v těchto míst-
nostech Informační centrum a společenská místnost pro 
schůze, přednášky, výstavy apod. 

Dům U Slovana. Dům čp. 41 – U Slovana – sloužil 
od druhé poloviny 19. století jako centrum kulturního 
života v Polné, sídlo Besedy a Sokola. Se sousedním do-
mem čp. 40 tvořil kdysi jeden celek – rychtu. V přízemí 
se dochovaly renesanční sloupy a sklenuté křížové klen-
by. Určitý čas v domě sídlila po svém založení Husova 
knihovna, do sálu v prvním patře jezdili hrát kočovní di-
vadelníci, spolky zde často pořádaly bály, divadla, schů-
ze, přednášky, výstavy, burzy, školení, od padesátých let 
20. století zde po dobu téměř třiceti let byly pořádány 
velmi navštěvované nedělní „Odpolední čaje“ s hudbou 
a tancem. V letech 1919 až 1940 zde byl v provozu bi-
ograf, řadu let zde pořádal svá představení ochotnický 
soubor Jiří Poděbradský. Ve dvoře navazujícím na zadní 
trakt měšťanského pivovaru předváděli svá veřejná cvi-
čení po určitou dobu členové Sokola; v zahradě bývalo 

Varhánkův dům čp. 39 před přestavbou na radnici; 1890 (archiv MM)

Budova městské radnice, čp. 39; pohlednice 1899

Radnice; stav v roce 2008 (foto JP)
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provozováno letní posezení a prodejní výstavy spolku 
chovatelů domácích zvířat. Od konce 19. století byl dům 
ve vlastnictví právovárečanů – majitelů měšťanského 
pivovaru. V domě se narodil hudební skladatel Karel 
Knittl. V současnosti je zde samoobslužná restaurace, 
v prvním patře kavárna a sál příležitostně využívaný 
pro prezentační akce různých firem i kulturní pořady, 
svatby, srazy ročníků.

Dům U Černého orla nese čp. 43. Od roku 1680 
v něm byla obecní kuchyně. Po skončení tereziánských 
válek sloužil dům až do konce 18. století jako kasárna. 
V roce 1773 zde byla na přechodnou dobu umístěna 
i část 6. husarského pluku hraběte Andrease Hadika 
z Futaku pod velením plukovníka Georga z Gombosu; 
vojsko bylo do Polné vysláno jako dočasná posádka 
v době míru. Ve dvoře byly tehdy zřízeny stáje pro koně. 
Ve druhé polovině devatenáctého a počátkem dvacáté-
ho století byl v domě hostinec U Černého orla, jak je 
patrné i z dobových fotografií. V roce 1928 zde otevře-
la prodejnu s obuví firma Tomáš Baťa. Po roce 1945 
prostorná místnost v přízemí sloužila opět pro veřejné 
stravování, v prvním patře byly byty. Po roce 1990 zde 
sídlila několik let GE banka. 

Dům U Wollmannů, čp. 47. Kdysi dům písaře Hníd-
ka byl později nazýván U Novotných, v I. polovině 
19. století vlastnil objekt měšťan Antonín Bezstarosti. 
V domě žila v letech 1840 až 1842 spisovatelka Božena 
Němcová (viz kapitola Žili v Polné). Ve dvacátých letech 
20. století byly z hospodářských objektů ve dvoře a v ně-
kolika místnostech v přízemí zadní části domu zřízeny 
dílny na výrobu obuvi – továrna Adolfa Wollmanna, vy-
rábějící boty až do „znárodnění“ v roce 1948. Po adapta-
ci dvora a hospodářských stavení v sedmdesátých letech 
využíval tyto prostory až do roku 1990 Okresní podnik 
komunálních služeb; mimo jiné zde byly vyráběny lev-
né voňavky. V současnosti je v domě několik obchodů: 
cukrárna, květinářství, prodejna obuvi, prodejna textilu, 
kadeřnictví. 

Bakalářský dům, dříve Neumannův, čp. 48. V příze-
mí nesou klenbu stavby dva kamenné renesanční  sloupy 

Dům U Černého orla, čp. 43; 1939 (archiv KZHP)

Dům čp. 47 – továrna na výrobu obuvi Adolfa Wollmanna; 1927 
( archiv JP)

Dům U Slovana, čp. 41; 1926 (archiv KZHP)

Dům čp. 48, tzv. Bakalářský; po roce 1920 (archiv MM)



107

mázhausu se štítky na hlavicích z I. poloviny 16. století. 
Prostorné sklepy s chodbami pod domem mají dvě pod-
laží. Od roku 1562 žil v domě městský písař, bakalář 
Havel Palamedes, zakladatel polenské Rychtářské kni-
hy. Po něm dům dostal jméno, které se udrželo dodnes. 
Koncem 16. a počátkem 17. století byl objekt v držení 
zámeckého úředníka Klimenta Sázavského, který dal 
přistavět druhé patro. Později vlastnil dům významný 
měšťan a mecenáš, písař a důchodní rytíř Maxmilián de 
Francy, pohřbený v děkanském kostele (1704). V roce 
1863 shořel v domě při požáru celý městský archiv. 
Roku 1882 sem byl umístěn I. ročník měšťanské školy 
chlapecké pro 62 žáků a průmyslová škola pokračova-
cí. V přízemí domu měl od roku 1945 svůj ateliér foto-
graf Josef Bulička. V letech 1995 až 1997 prošel dům 
důkladnou rekonstrukcí, při níž byly odkryty stavební 
prvky z dob renesance; do místností v přízemí a prvním 
patře byla umístěna pošta; ordinuje zde zvěrolékař, své 
služby nabízí úřadovna Čs. pojišťovny, ostatní prostory 
jsou využity jako byty a kanceláře firmy Hasoft. 

Dům U Rytířů, čp. 49, zvaný také Kunštátský, ale 
v Polné a okolí nejznámější pod názvem U Culků, uza-
vírá jižní stranu náměstí v její západní části. Na domě, 

vystavěném po roce 1479 zásluhou Viktorina z Kun-
štátu, je unikátní kamenná reliéfní deska s figurálním 
motivem – klečícím rytířem před stojící ženou –, při-
pomínající slavnou svatbu majitele Polné Hynka Boč-
ka z Kunštátu s Kunhutou z Pernštejna v roce 1502. 
V přízemí se nachází rozsáhlý sál se sklenutou vyso-
kou hřebínkovou klenbou, v němž byla po staletí pro-
vozována hostinská činnost a pořádány četné kulturní 
akce. Ve II. polovině 19. století byly v domě vybudovány 

Rekonstrukce „Bakalářského“ domu čp. 48; 1995 (archiv KZHP)

Mázhaus v Bakalářském domě; stav po rekonstrukci, 2009 (foto JP)

Dům U Rytířů (U Culků); 1915 (archiv JP)

Dům U Rytířů (U Culků) před rokem 1960 (archiv KZHP)

Kamenná deska na domě U Rytířů z počátku 16. století; stav v roce 
2008 (foto JP)
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 ubytovací  pokoje (Hotel Culka), sloužící svým účelům 
až do 80. let 20. století. Z domu vyčnívají do boční Žiž-
kovy ulice tzv. krakorce. 

Bělohlávkův dům, čp. 538, se nachází v jižním pro-
storu Rabínského plácku v Židovském městě. Dům má 
barokní prvky, fasáda a klenby pocházejí z doby kolem 
roku 1740. Historický charakter objektu dotvářejí prola-
mované nadokenní římsy a podloubí. Koncem 18. a po-
čátkem 19. století vlastnili dům po dílech židovští ob-
chodníci s vlnou – Wallenfeldové a rodina Russových. 
Budova je evidována jako kulturní památka. 

Lidový dům. Postaven byl v Jeronýmově ulici na 
místě domu U Medřických, po jeho demolici v roce 
1938. S prostorným sálem, jevištěm a galerií se stal 
stánkem pro kulturu a spolkovou činnost. Pořádaly se 
zde nejrůznější kulturní akce – koncerty, divadla, ple-
sy, taneční zábavy, přednášky, schůze, politické mítinky 
atp. Po roce 1948 byl sál upraven na tělocvičnu, pozem-
ky zahrady byly využity pro sportovní účely. Volejba-
lová hřiště jsou využívána dodnes, zimní stadion pro 
bruslení a hokej byl koncem 60. let přemístěn na cvičiš-
tě v zámku a poté do areálu Městského stadionu. Místo 

bylo využito pro vybudování tenisových kurtů. V roce 
1991 byl Lidový dům, předtím po jistou dobu Sportovní 
dům TJ Slavoj Polná, vrácen v restitučním řízení zpět 
původnímu vlastníkovi – Spolku Lidový dům. 

Budova bývalého špitálu Jana Sezimy z Rochova. 
Již výše bylo naznačeno, že v místě nejstaršího osídlení 
na Rosmarktu byl kolem roku 1440 založen špitál s kaplí 
– kostelíkem sv. Anny. Ústav určený původně pro dva-
náct chovanců pak roku 1447 daroval městu zeman Jan 
Sezima z Rochova, který v tom roce zřídil pro špitál 
i důležitou nadaci. Do jejího majetku spadaly vesnice 
Janovice a Skrýšov i pozemky a lesy (135 ha) mezi ves-
nicemi Záborná a Janovice. K zásadnějším stavebním 
pseudogotickým úpravám došlo v letech 1893 a 1894, 
kdy byl současně opraven i kostel sv. Anny. V roce 1947, 
u příležitosti významného výročí špitálu, vyšla z pera 
regionálního historika MUDr. Karla Tureckého brožura 
500 let Sozimovy nadace chudého špitálu v Polné, shr-
nující celou historii budovy. V roce 1950 byl Sezimův 
ústav s nadací fakticky zrušen. Prostory domu byly poz-
ději adaptovány na byty. 

Brožův dům. Stojí v Poděbradově ulici v blízkosti 
budovy základní školy a již o něm byla kratičká zmínka 
v kapitole Městské muzeum Polná. Objekt je ukázkou 
typického měšťanského, původně renesanč ního, domu 
s barokní fasádou a cennými dobovými prvky. Počátkem 
60. let minulého století bylo rozhodnuto o jeho využití 
k muzejním účelům. Po adaptaci interiéru byla v domě 
v roce 1964 otevřena stálá muzejní expozice staré školy 
z poloviny 19. století, jejíž součástí byl byt učitele, 4. tří-
da hlavní školy, dva kabinety učebních pomůcek s expo-
náty od poloviny 18. století a knihovna z let 1821–1881. 

Bělohlávkův dům; 2008 (foto JP)

Lidový dům, pohled na zadní část s volejbalovým hřištěm; 2008 (foto 
Lucie Prchalová)

Budova bývalého špitálu Jana Sezimy z Rochova po obnově fasády; 
(foto z roku 2009 JP)
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Varhánkův ústav. Stavbu ústavu pro sirotky finan-
coval továrník Karel Varhánek. Stavba byla zahájena na 
jaře roku 1883 v Psí ulici (dnes Varhánkova), kde město 
pro tyto účely zakoupilo část soukromé zahrady. Dne 
7. července 1884 byla dostavěná budova slavnostně po-
svěcena, ale k samotnému otevření došlo po úředních 
průtazích a vybavení interiéru až 3. května 1885. Ústav 
dostal název Varhánkova opatrovna, později Měst-
ský sirotčinec. V období Protektorátu Čechy a Morava 
(1939–1945) sloužil objekt k ubytování německé mlá-
deže (Svaz německých dívek), po skončení války ně-
kolik měsíců jako nemocnice, později zde byl internát 

pro žáky  zemědělského učiliště a učiliště Českého svazu 
výrobních družstev. Nyní je dům v majetku města; jsou 
zde dva byty, kanceláře Městského úřadu a místnosti 
vyhrazené pro spolkovou činnost. 

Budova základní školy v Komenského ulici – měš-
ťanská chlapecká škola. Základní kámen byl položen 
30. května 1882 na místě zbouraného domu „Na Sbo-
ru“. Dne 16. září 1883 bylo ve dvoupatrové budově, 

Brožův dům čp. 77 s čelním štítem v Poděbradově ulici, kde je umís-
těna expozice Stará škola Městského muzea Polná; 2008 (foto JP)

Školní třída z poloviny 19. století; část expozice Stará polenská škola 
Městského muzea Polná (foto JP)

Varhánkova opatrovna, původně ještě jednopatrová budova; 1885 
(foto Jindřich Krink, archiv JP)

Budova Varhánkova ústavu, sídlo sociálního odboru Městského úřa-
du Polná, Klubu Za historickou Polnou, Fotoklubu Polná a Klubu 
českých turistů; 2009 (foto JP)

Budova ZŠ v Komenského ulici, tzv. „chlapecká“; po roce 1900  
( archiv KZHP)
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 postavené podle projektu polenského rodáka Dobroslava 
Klusáčka, zahájeno vyučování. Ve II. polovině 20. sto-
letí byla škola postupně několikrát stavebně upravena; 
za pomoci žáků, rodičů i učitelů bylo zavedeno ústřední 
vytápění (1957), podobně proběhlo i položení parket na-
místo prkenné podlahy (1967), generální opravou prošlo 
již nevyhovující elektrické vedení (1972), výměna oken 
(1982) ad. Komplexní rekonstrukce byla provedena v le-
tech 1990 a 1991. Čelní zeď ve středu horního okraje 
zdobí plastika s městským znakem osazená stříškou. 

Budova základní školy v Poděbradově ulici – měš-
ťanská dívčí škola. Stavbu druhé dvoupatrové školní 
budovy si vynutily stále ještě nevyhovující podmínky 
v polenském školství. Postavena byla v roce 1898 na po-
zemku školní zahrady v Růžové ulici (dnes Poděbrado-
va) a částečně v místě zbořených domů – do té doby čp. 
131 a 132. Budova byla dokončena podle plánů stavitele 
Karla Pelikána, rodáka z Polné, za pouhých 16 měsíců. 
Dne 6. října 1898, po vysvěcení školy, bylo zahájeno vy-
učování. Důkladnější opravy a stavební úpravy proběh-
ly dle potřeby v letech 1926, 1957, 1967, 1986 a 1991. 

V roce 1940 byla škola uvolněna na jeden školní rok pro 
jihlavskou obchodní akademii, od podzimu roku 1944 
sloužila k válečným účelům a pro ubytování válečných 
uprchlíků. V roce 1990 byla po třech letech dokončena 
přístavba školy; svým architektonickým provedením do 
historické zástavby městského jádra ovšem nezapadá. 

Budova Městské spořitelny. Procházku po význam-
nějších domech ukončíme návratem na Husovo náměs-
tí. V jeho jihozápadní části, na místě, kde stával dům 
obchodníka Antonína Dvořáka a později Jana Hladíka, 
vyrostla v roce 1933 nákladem 600 tisíc korun dvoupa-
trová budova – Městská spořitelna s úřadovnou a byty 
pro své zaměstnance. Postavena byla podle projektu 
polenského rodáka Ing. Jiřího Michálka. Do roku 1945 
zde byla služebna četnické stanice, poté Sboru národ-
ní bezpečnosti, tehdy čítajícího 4 příslušníky. Ve dvou 
místnostech v přízemí bylo do 80. let minulého století 
v provozu kadeřnictví a holičství. V roce 1992 prodalo 
Město Polná dům České spořitelně, která zde po rekon-
strukci interiéru rozšířila své služby. První a druhé pat-
ro je pronajímáno na byty. 

U Černého koně (Hladíkův dům). Zajímavým ob-
jektem je nárožní dům čp. 45 v jižní frontě Husova ná-
městí. Dvorem a prodlouženou stavební dispozicí znač-
ně zasahuje do Viktorinovy ulice. Koncem 19. století 

Zrekonstruovaná budova ZŠ v Poděbradově ulici, v zadní části  vpravo 
novodobá přístavba; stav v roce 2008 (dokumentační foto JP)

Budova Městské spořitelny; hrubá stavba z roku 1932 (archiv 
 Bohumila Baráka)

Městská spořitelna po uvedení do provozu v roce 1933 (archiv MM)

Budova ZŠ v Komenského ulici; stav v roce 2008 (foto JP)
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vlastnila dům rodina Jana Pelikána, po nich hostinský 
František Macháček. Po roce 1930 dům zakoupil a dal 
přestavět obchodník Jan Hladík, který sem poté přemís-
til svůj obchod koloniální a železářský z domu čp. 50. 
Předtím zde byl několik desetiletí provozován hostinec 
U Černého koně, kde se, jak je zřejmé z dobových plaká-
tů a pozvánek, rovněž hrávalo divadlo a pořádaly různé 
kulturní akce. Prostory v hospodářské části domu zasa-
hující do Viktorinovy ulice sloužily k různým účelům – 
soukromým i veřejným. Řadu let zde byla do roku 1990 
školní družina. Obchod s potravinami přetrval v příze-
mí domu až do dnešní doby (v lednu 1960 zde byla ote-
vřena první samoobslužná prodejna v Polné). 

Zaniklá architektura
V průběhu staletí docházelo ke změnám v architekto-

nickém vývoji města, což, vzhledem ke zvyšující se kul-
turní úrovni bydlení, mělo i své pozitivní stránky. Vý-
stavba nových objektů pro účely dokonalejšího bydlení 
či podnikání, závislá na potřebách a pohodlí uživatelů, 
si ale často vyžádala demolici starších budov, které 
svým účelům dosloužily a svým provedením, vzhledem 
a účelem již nevyhovovaly potřebám člověka. Z Polné 
tak v její historii nenávratně zmizely mnohé z historic-
kého hlediska zajímavé a mnohdy i cenné stavby. V této 
kapitole si můžeme ovšem připomenout jen některé, a to 
hlavně ty, jejichž podoba nám zůstala zachována přede-
vším díky fotografii.

Dům Matouše Ohnsorga. Jednopatrový dům po-
lenského pekaře Ohnsorga stával na samém konci Po-
děbradovy ulice nad gotickou Dolní bránou. Měl tehdy 
číslo popisné 148. V přízemí byla v provozu pekárna 
s prodejnou, v patře bydlel majitel. Mezi domy čp. 148 
a 149 byl úzký průchod pro pěší a cyklisty. Na domě, 
jak je patrné z fotografie, visela cedule s nápisem „Cyk-
listé, pozor!“, nad ní byla umístěna soška Panny Marie 
s Ježíškem. Na snímku pózuje před domem sám maji-
tel – Matouš Ohnsorg. Na domy, kolem nichž protékal 
Ochozský potok, navazovaly dvě cihlové zídky, zame-
zující pádu chodců. K demolici domu došlo v roce 1904, 
když dům vykoupilo město pro přeložení a rozšíření 
silnice na Jihlavu a Německý Brod. Do té doby jezdily 
povozy Dolní bránou. 

Strojní truhlárna Aloise Dvořáčka. Na místě budo-
vy bývalé městské elektrárny stával objekt „Panské val-
chy“, od 70. let 19. století do roku 1906 využívaný jako 
skladiště židovským obchodníkem Ludvíkem Schille-
rem, majitelem koželužny na Dolním městě. Od roku 
1907 sloužil stavebně upravený dům jako  provozovna 

Dům U Černého koně; 1910 (archiv KZHP)

Dům U černého koně (Hladíkův); po roce 1930 (archiv KZHP)

Dům pekaře Matouše Ohnsorga; 1904 (archiv MM)
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firmě Alois Dvořáček – truhlář staveb a nábytku v Pol-
né, která svou činnost ukončila v roce 1909 a místo pře-
nechala městu pro stavbu elektrárny.  

Dům čp. 50 na Husově náměstí. V roce 1917 zakou-
pil dům obchodník Jan Hladík, původem ze Sazomína 
u Žďáru nad Sázavou. Před ním zde provozoval obchod-
ní činnost kupec a vydavatel pohlednic Antonín Dvo-
řák, známý z Hilsnerovy aféry. V prvním patře domu 
se nacházely nájemní byty. Jeden z nejmohutnějších 
domů na největším ze tří polenských náměstí byl měs-
tem odkoupen a v roce 1931 zbourán pro stavbu Městské 
spořitelny. 

Stará Pešákova chalupa pod hrází rybníka Peklo. 
Před zástavbou na Dolním Zápeklí (Resslova ulice) stáva-
la pod hrází v úrovni zdymadla prostorná chalupa rolníka 
a správce obuvnického družstva Jindřicha Pešáka (1895–
1979). Ten byl v roce 1921 jedním ze zakládajících členů 
místní buňky komunistické strany. V květnu 1945 se stal 
předsedou Revolučního národního výboru, od října roku 
1945 byl řadu let poslancem Národního shromáždění. Dle 
pamětníků byla chalupa celodřevěná s kamennou pode-
zdívkou; jedna z místností sloužila ještě v první polovi-
ně 20. století jako obuvnická dílna. K postupné devastaci 
historické chalupy došlo po roce 1955. 

Chalupy v Nové ulici. Nad Špačkovým rybníkem 
stávala řada chalup, mnohé s čelním štítem. Jejich stře-
chy byly ještě v první polovině 20. století z větší čás-
ti doškové. Ulice po svém vzniku dostala název Nová 
(dnes Boženy Němcové). Stavení obývaly většinou 
chudší rodiny obuvníků a drobných řemeslníků. Zástav-
ba si dodnes dochovala venkovský ráz, několik domků 
již stavebně upravených není v současnosti trvale obyd-
leno a slouží pouze k rekreačním účelům. 

Stará radnice. Uprostřed Husova náměstí stávala 
do roku 1946 obdélníková budova staré radnice, poz-
ději i sídlo okresního soudu. První spolehlivou písem-
nou zprávu o „rathausu“ nalézáme ve věnovací listině 
majitele Polné Viktorina z Kunštátu z roku 1479. Jiné 
prameny uvádějí, že gotická radnice vznikla přestav-
bou panského domu uprostřed obdélníkového náměstí 
v letech 1463 až 1468 a až v roce 1479 byla Viktorinem 
darována městu. Rovněž dle zprávy ing. arch. Jiřího 
Michálka z roku 1946 můžeme usuzovat, že stavba se 
v těchto místech nacházela již mnohem dříve: „…způ-
sob zdění sklepního zdiva a kleneb z kamene ukazuje na 
dobu starší než druhou polovinu 15. století. Domnívám 

Truhlářství Aloise Dvořáčka; 1909 (archiv MM)

Měšťanský dům čp. 50; okolo roku 1925 (archiv MM)

Stará chalupa Pešákova pod hrází rybníka Peklo, v pozadí Bartáko-
va cementárna; okolo roku 1930 (archiv KZHP)

Staré chalupy na tzv. „Nové“ ulici (dnes ulice Boženy Němcové); po 
roce 1920 (archiv MM)
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se, že vznik budovy datuje se z doby zakládání města 
za panování krále Přemysla Otakara I.“ Za Viktorina 
z Kunštátu a později sloužil objekt s cimbuřím, stříl-
nami a věží jako svobodný rathaus obyvatelům města 
coby sklad soli a vinný šenk. Jednopatrová budova byla 
v obou podlažích rozdělena na tři části. V místnostech 
byly mj. vedeny a uloženy gruntovní knihy, konala se 
soudní přelíčení… 

Poblíž radnice stával kamenný pranýř, z něhož se za-
choval u malé kašny na náměstí kuželovitý žulový pod-
stavec. Při budově radnice stávaly ze tří stran krámky. 
Počátkem 18. století byla na radnici postavena věž s ho-
dinami. Po zřícení části klenutí v roce 1804 byla radnice 
přestavěna. V hlavním sále se od roku 1798 hrálo ochot-
nické divadlo. Zásadní stavební rekonstrukce z roku 
1824 změnila středověký vzhled stavby. Zachována byla 
pouze strážnice a krámky kolem postavené. V roce 1849 
postoupilo město radnici pro úřadovny a služební byty 
c. k. okresního soudu a posléze i berního úřadu; krámky 
„přilepené“ k budově byly následně odstraněny, v prv-
ním patře byla zřízena věznice. Roku 1850 se Polná stala 
okresem, úřad okresního soudu byl otevřen 11. června 
t. r. V období 1868 až 1884 se budova navíc stala síd-
lem okresního hejtmanství, zřízeného v Polné usnese-
ním z 19. května 1868; pod úřad spadaly okresy Polná, 
Přibyslav a Štoky. V roce 1902 měl soudní a berní okres 
Polná rozlohu pouze 84 km2, spravoval 13 místních obcí 
(Brzkov, Dobroutov, Hrbov, Janovice s osadou Skrýšov, 
Nížkov, Poděšín, Polná, Rosička, Sirákov, Špinov, Věž-
nice, Věžnička, Záborná) a čítal 9142 obyvatel. 

Při velkém ohni v roce 1863 budova radnice spo-
lu s dalšími domy na náměstí shořela. Při opravě byla 
odstraněna mansardová střecha, štíty byly odbourány 
a kupolovitá věž byla nahrazena jehlanovitou; architek-
tonický vzhled stavby se pak dochoval prakticky až do 
května roku 1945. Při ústupu německé vojenské kolony 
přes město zasáhla letecká puma svržená ruským pilo-
tem vozidlo s municí jedoucí poblíž radnice. Od  výbuchu 
vznikl požár a radnice vyhořela. V roce 1946 byla z roz-

hodnutí představitelů města odstraněna; sutí byl zavezen 
Školský rybník. Na místě staré radnice byl zřízen měst-
ský park. Budova radnice během své bezmála 500 let 
trvající existence prošla řadou stavebních úprav. Až do 
roku 1945 představovala symbol městské a soudní sprá-
vy. Při každé rekonstrukci budovy bylo důsledně dbáno 
na zachování radniční věže. Podoba pozdně gotické radnice; stylizovaná kresba Břetislava Réry-

cha (archiv MM)

Budova okresního soudu bezprostředně po výbuchu munice 9. května 
1945 (archiv KZHP)

Budova soudu před demolicí; 1946 (foto Vladimír Ferra, archiv 
KZHP)

Budova okresního soudu, dříve stará radnice; stav v roce 1930 (ar-
chiv JP)
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Dům čp. 15 u Přibyslavské brány. Mezi Kaplankou 
a domem čp. 16, kde provozoval hostinskou živnost Jan 
Barták, stával měšťanský dům čp. 15. Koncem 19. stole-
tí byl v držení úředníka C. k. Okresního soudu v Polné 
Josefa Pokorného. Ve 30. letech 20. století a v období 
protektorátu zde provozoval správkárnu obuvi živnost-
ník Jan Šic. Po poškození části domu při výstřelu z tan-
ku 9. května 1945 byl dům rozhodnutím zastupitelstva 
za účelem rozšíření silnice na Přibyslav v roce 1946 od-
koupen a zbourán. Úzká brána, kudy projížděly povozy 
a automobily, již neumožňovala bezpečný provoz. Su-
tiny z domu byly vesměs použity na zavezení Školské-
ho rybníka a jeho odstranění výrazně změnilo systém 
komunikací ve městě – především urychlilo dopravu 
přibývajících motorových vozidel ve směru na Nížkov, 
Žďár nad Sázavou a Přibyslav. 

Cihelny – Sadilova a Machova. Na Horním městě, 
nad hostincem Na Krajzontě, byla okolo roku 1880 po-
stavena podnikatelem Jaroslavem Pittnerem parostroj-
ní cihelna na výrobu dehtových tašek. Později cihelnu 
převzal Antonín Landsmann z domu čp. 34 na Horním 
městě. Před rokem 1900 byly u cihelny postaveny další 
objekty, v nichž provozoval tírnu lnu židovský obchod-

ník Zikmund Poláček. Po zániku Landsmannovy cihel-
ny pokračoval v Polné v pálení cihel Severin Sadil a po 
něm jeho syn Ignác Sadil. Sadilova cihelna byla posta-
vena nad Varhánkovým rybníkem a, stejně jako firma 
Landsmann, využívala pískovnu za Krajzontem. Cihly 
s označením velkého písmene „S“ uprostřed byly použí-
vány při stavbě četných domů a budov v Polné a širokém 
okolí. Výrobky byly velmi kvalitní a setkáváme se s nimi 
dodnes. Sadilova cihelna na Horním městě dosloužila 
svým účelům po roce 1945. Objekty chátraly, až během 
70. a 80. let 20. století zarostly a splynuly s okolím. 

Na Horním Zápeklí bývala panská, tzv. Malá cihel-
na, později známá pod názvem Machova. Cihelna v této 
městské části je zakreslena na mapě panství z roku 1770 
pod názvem „Zigl ofen“. O obnovu výroby cihel v těch-
to místech se přičinil Antonín Mach z domu čp. 23 na 
Kateřinově. Koupil objekty stávajících žárových pecí 
i s pozemkem a v roce 1931 zde zahájil stavbu moder-
ní kruhové cihelny. Machova cihelna stávala na samém 
konci města ve směru na Dobronín. Po roce 1960 již ne-
využívané objekty značně zchátraly a byly odstraněny. 

Mezi Polnou a Dobronínem byla v roce 1888 posta-
vena velká parostrojní kruhová cihelna na výrobu cihel 
a krytiny. Založil ji rovněž podnikatel Jaroslav Pittner 
(1845–1924), syn polenského starosty Antonína Pittne-
ra. Po roce 1920 cihelnu koupil Theodor Körn a provoz 

Dům obuvníka Jana Šice vedle Kaplanky; 1943 (archiv KZHP)

Demolice domu Jana Šice; 1946 (archiv KZHP)

Sadilova cihelna, stav po roce 1945 (archiv MM)

Stav objektů bývalé Sadilovy cihelny v polovině 50. let (archiv MM)
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zde rozšířil o další krytiny. V roce 1947 přešla cihelna 
Theodora Körna do společného vlastnictví Dobronína 
a Polné. Výroba cihel zde přetrvala až do 80. let minulé-
ho století. Po přístavbě několika výrobních a skladových 
objektů zde dnes má sídlo šest firem.

Stodoly na Varhánkově ulici. V místě, kde se v sou-
časnosti nachází požární budova – sídlo Hasičského zá-
chranného sboru a odboru výstavby a životního prostředí 
Městského úřadu Polná – stávalo ještě před rokem 1950 
třináct hospodářských stavení. Stodoly byly v majetku 
převážně právovárečných měšťanů, vlastnících domy na 
Husově náměstí. Ještě v I. polovině 20. století vlastnila 
řada řemeslníků a obchodníků z Husova náměstí četné 
pozemky v okolí města. Kromě živnosti provozovali často 
i zemědělskou činnost. Hospodářské budovy na Varhán-
kově ulici sloužily k ukládání úrody, zemědělských strojů 
a nářadí a k dalším podobným účelům. Jejich využívání 
však postupem času ztrácelo na významu. Jedna z nej-
větších stodol sloužila po roce 1950 řadu let jako sběrna 
papíru. Objekty byly postupně odstraňovány a na uvolně-
ném prostoru byla postavena moderní požární zbrojnice 
a v prostoru za ní soukromé garáže. 

Domy a chalupy odstraněné v centru města. 
V prostoru mezi děkanským chrámem a kostelem 
sv. Barbory bylo v průběhu 20. století přestavěno nebo 
zcela odstraněno několik obytných stavení. Dvě z nich 
si připomeňme. V ulici Karla Čapka, jak dokládají 
starší fotografie, stával osamocený Coufalův dům, 
v Havlíčkově ulici při silnici na Přibyslav Šicův dům 
– v 19. století tkalcovská dílna. Zatímco po demolicích 
jiných stavení v Polné byly na jejich místě většinou po-
staveny nové domky, v případě těchto stavení se tak 
nestalo. V prostoru vzniklém po Coufalově domě je 

Bývalá Machova cihelna za nádražím; stav v 50. letech před demoli-
cí (archiv Františka Macha)

Hospodářské objekty – stodoly – na Varhánkově ulici a Školský ryb-
ník; po roce 1945 (archiv KZHP)

Dům Františka Šice; okolo roku 1930 (archiv JP)

Šicův dům před demolicí; po roce 1965 (archiv KZHP)



116

v současnosti dětské hřiště se skluzavkou, houpačkami 
a pískovištěm. 

Stodola Losenických „Za Barborou“. V Hav-
líčkově ulici stávala v místě bývalé prodejny Jednoty 
rozměrná dřevěná stodola z první poloviny 19. století. 
Architektonicky zajímavé hospodářské stavení bylo na-
rušeno tíhou tajícího sněhu v lednu roku 1965. Tehdy se 
prolomila střecha a krov. Stavba byla v dalším roce od-
straněna a na jejím místě postavena pro obyvatele čtvrti 
prodejna smíšeného zboží (dnes truhlářská dílna). 

Dům „Na Rámech“ na Dolním městě. Na Dolním 
městě, nad rybníkem Plaz, stával velký jednopatrový 
dům zvaný Na Rámech. Bývalo zde staré sídlo postři-
hačského cechu. Výroba a úprava vlněných suken po-
skytovala obživu mnoha polenským rodinám. Prostor, 
tvořící poloostrov mezi rybníkem Plaz a Ochozským 
potokem, pod horní panskou valchou využívali zejména 
postřihači, řemeslníci závislí na soukenících. Ti v těchto 
místech sukna na rámech upravovali. V domě Na Rá-
mech bývali také ubytováni vandrující tovaryši. Dům se 
sedlovou střechou a dvěma stěnami pobitými došky si 
zachoval svou podobu až do své demolice, k níž došlo 
před rokem 1960. 

Dům čp. 109 v Jeronýmově ulici. Po roce 1900 za-
koupila na Malém Pátku v Jeronýmově ulici pozemek Ja-
roslava Sedláková, dcera tajemníka Okresního hejtman-
ství Ondřeje Sedláka, a dala zde postavit na svou dobu 
moderní jednopatrový dům (čp. 109) v secesním slohu. 
V době jeho vzniku dostal pojmenování „Soví hrádek“. 
Bytové prostory pronajímala  emancipovaná majitelka 

Stodola v Havlíčkově ulici; 1965 (foto Stanislav Teska, archiv 
KZHP)

Dům Na Rámech na Dolním městě, tzv. „Postřihačský“, zvaný lidově 
Koráb; před rokem 1940 (archiv KZHP)

Dům rodiny Schürerovy v Jeronýmově ulici, čelní pohled; stav v roce 
1991 před demolicí (archiv KZHP)
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podobně založeným svobodným dámám od nás i ze za-
hraničí. Jistou dobu zde pobývala i hraběnka Hermina 
Steinerová-Iwonská. Po roce 1925 koupil dům notář 
JUDr. Miroslav Schürer, který zde provozoval praxi 
a bydlel se svou rodinou. Od padesátých let užívali dva 
byty v přízemí nájemníci. V roce 1995 došlo k demo-
lici již značně zchátralého a nevyužívaného objektu 
a ze státní dotace a částečně na náklady města zde byla 
postavena moderní školní jídelna se zázemím – školní 
družinou.

Prampouchy Horní brány. Měšťanské domy čp. 34 
a 35 na Husově náměstí byly rozpírány dvěma zděnými 
oblouky – prampouchy. V těchto místech bývala tzv. 
Horní brána, součást městského opevnění. Za ní vznik-
lo, pravděpodobně od poloviny 15. století, postupnou 
zástavbou Horní město a od roku 1682 Židovské měs-
to. V historických záznamech se dovíme, že v těchto 
místech stávala zprvu Horní věž s padacím mostem 
přes příkop u městských hradeb. Po roce 1950 pram-
pouchy svým zasazením mezi domy značně omezovaly 
dopravu, zejména nákladních vozidel. Z těchto důvo-
dů byly v letech 1963 a 1965 odstraněny. V mezibraní 

byly umístěny krámky, z nichž některé byly ještě v prv-
ní polovině padesátých let minulého století v provozu. 
Zúžená komunikace mezi oběma domy a narůstající 
automobilová doprava znemožnily poté i průchod chod-
cům, který byl od 60. let trvale směrován domem čp. 34 
U Zlaté hvězdy. 

Dům rodiny Schürerovy v Jeronýmově ulici; stav v roce 1991 před 
demolicí (archiv KZHP)

Prampouchy mezi domy čp. 35 a 36, tzv. Horní brána; po roce 1930 
(foto Stanislav Teska, archiv KZHP)

Demolice prvního oblouku v roce 1963 (foto Otomar Filipenský, archiv KZHP)
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Borský mlýn. Mlýn, dříve nazývaný Štohanzlův, za-
nikl v průběhu 60. a 70. let minulého století. Do hospo-
dářských objektů mlýna byly po roce 1963 uloženy his-
torické hasičské stříkačky, soustředěné po oslavě 100 let 
od velkého ohně v Polné do chystané expozice o vývoji 
dobrovolných hasičských sborů na Polensku. K realizaci 
dobrého záměru nebyly ovšem k dispozici vhodné pro-
story a cenné exponáty v Borském mlýně chátraly. Po 
čase navíc došlo ke vloupání do již neobydlených sta-
vení a většina historické požární techniky byla zničena, 
některé její části odcizeny. Po roce 1980 byl mlýn pro-
daný pro rekreační účely zčásti přestavěn, zčásti došlo 
k jeho demolici. 

Novodobá výstavba
S nárůstem rodinných domků a bytů ve městě jsme 

se částečně seznámili již v předchozích kapitolách. Ne-
bude jistě na škodu si ještě některé údaje z této oblasti 
upřesnit. 

Z výstavby, uskutečněné ve městě v průběhu 20. sto-
letí, převažují rodinné domky, povětšinou jednopatrové. 
Zcela nové ulice tak vznikly především na Zápeklí, kde se 
v linii hlavní komunikace směrem na Jihlavu (v ulici Tyr-
šova) podařilo celkem vhodně postavit dvě řady domků. 
Některé z nich mají vkusný architektonický styl, uplatňo-
vaný ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Prostor 
k bývalému nádraží byl po obou stranách komunikace po-
stupně zastavěn dalšími rodinnými domky; v následném 
období zde vznikaly zástavbou další kratší ulice. Pouze 
v ulici Na Pěšince jsou ještě dnes patrné malé domky, 
kterých zde byla postavena pro méně majetné obyvatele 
v polovině dvacátých let celá řada. V letech sedmdesátých 
a osmdesátých vznikla jihovýchodně od nádraží kruhová 
zástavba přibližně třiceti rodinných domů – ulice Vrchlic-
kého. Jižně od ní jsou objekty vodárenské společnosti, zá-
sobující město pitnou vodou. Další zástavba je situována 
západně za nádražím, kde vznikla ulice stejného jména 
(Za Nádražím). V těchto místech je umístěno i několik 
průmyslových podniků (zpracování textilu – firma Pleas, 
firma Varex, mlékárna s výrobnou sýrů) a dvě benzinové 
pumpy a objekty Krajské správy silnic.Borský mlýn; pohlednice 1930 (archiv JP)

Zástavba rodinnými domky ve východní části města – Alej Svobody; 2008 (foto Lucie Prchalová)
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V severní části města „Za Barborou“, kde v řadách 
postavené rodinné domky a bytové domy vytvořily ně-
kolik nových ulic, vznikla po roce 1980 nová řada dom-
ků. Původní ulice Pod Kalvárií tak byla prodloužena; 
v místě komunikace ve směru na Přibyslav severní polo-
žení zástavby města prozatím končí. Na okraji zástavby 
blíže k centru města stojí objekty firmy TKZ, zabývající 
se kovovýrobou a nový penzion. V nezastavěném pro-
storu za podnikem TKZ je umístěno již zmíněné za-
travněné fotbalové hřiště TJ Slavoj Polná a v příznivých 
zimních podmínkách stříkaná ledová plocha. V letech 
2008 a 2009 proběhla celková stavební úprava stávají-
cího zařízení pro sportovce. Vznikla tak nová moderní 
sportovní budova se šatnami, sprchovými kouty, hlasa-
telnou, toaletami a restaurací. Areál dostal název „Měst-
ský stadion“. 

Nové rodinné domky doplňují také čtvrť Kateřinov. 
Příjemné bydlení je v ulicích Vítkově a Vlasty Pittnero-
vé, odkud je pěkný výhled přes rybník Peklo na Zápeklí. 
V ulici Smetanově vznikly po přestavbě bývalého učiliště 
nové byty s moderním vybavením. Do této lokality může-
me zahrnout také ulici s názvem Alej Svobody – směs jed-
nopatrových i přízemních domků z období 1970–2009. 

Panelová výstavba sídlištního typu byla v Polné 
uplatňována od roku 1970 v ulici Palackého na Horním 
městě, kde bylo nejdříve postaveno i několik zděných 
bytových domů. V porovnání s jinými městy vcelku 
malé sídliště s šesti panelovými domy nikterak vážně 
nenarušilo celkový vzhled města. V období velkého 
zájmu o byty a zvyšování kultury bydlení zde vzniklo 
223 bytových jednotek. 

Zcela nová, moderní kompozice staveb byla zaháje-
na po roce 2000 v severním horizontu Horního města, 
v prostoru za Lázničkovou zahradou. Kromě speciálně 
vybaveného Domu s pečovatelskou službou pro nemoc-
né a přestárlé byly v tomto místě postaveny tři třípat-
rové bytové domy. Nad nimi, směrem do míst, kde na 
jedné straně stávala Sadilova cihelna a na straně dru-
hé se v lipové aleji nachází stará vodárna, pokračuje 
zástavba rodinnými domky (ulice Nad Háječkem). Při 
výjezdu z Polné směrem na Zábornou vznikla po roce 
1989 ulice Na Hlíně, tvořená třemi bytovými domy. 
Čtrnáct rodinných domků bylo postaveno po roce 1997 
jednak za hřbitovem sv. Barbory – ulice nese název 
U Hřbitova – , jednak souběžně s Jungmannovou ulicí 
ve směru na Dobroutov – z důvodu umístění četných 
domků na stráni vrchu zvaného Pod Horou byla ulice 
pojmenována Na Vyhlídce. Další jednotlivé vilky, po-
stavené v novém tisíciletí, jsou rozesety v různých čás-
tech města. Nad rybníkem Peklo, nad z části zalesněnou 
strání zvanou Višničky, jsou v současné době rozprodá-
ny parcely na stavbu nových rodinných domků – ulice 
Pod Vodárnou. 

Koncem roku 2009 bylo v Polné 1285 čísel 
popisných.

Panelový dům s dodatečnou nástavbou pátého patra v Palackého 
ulici; 2008 (foto JP)

Panelový dům z roku 1970, nyní zrekonstruovaný; 2009 (foto JP)

Ulice Nad Háječkem – Dům s pečovatelskou službou a nové bytové 
domy; 2008 (foto Lucie Prchalová)
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Příměstské části Hrbov je vzdálen od města 3 km severovýchodně, ve 
směru na Nížkov a Žďár nad Sázavou. Ves je připomíná-
na již v polovině 14. století. Uprostřed návsi stojí od roku 
2002 kaplička sv. Vavřince. Architektonicky zajímavá je 
usedlost čp. 39 U Klusáčků s výzdobou ve štítě. Neda-
leko obce se nachází smírčí kámen s masivním křížem, 
postavený na památku sedláka usmrceného divokým 
prasetem. Poblíž domu čp. 63 roste památný strom – dub 
zimní. Penzion U Marků nabízí stravování a ubytování 
s kapacitou 12 lůžek. V místním kamenolomu se těží 
durbachit, využívaný pro svou vysokou radioaktivitu 
hlavně na úpravu a stavbu komunikací a pro venkovní 
stavby. Okolní lesy – Mastník a V Koloví – jsou bohaté 
na houby a lesní plody. 

Hrbov – náves; pohlednice po roce 1930 (archiv JP)

Hrbov; 2002 (foto Jan Vytlačil, archiv KZHP)

Hrbov – kaple sv. Vavřince; 2004 (foto JP)

Hrbov – Klusáčkův hostinec; pohlednice 1915 (archiv JP)
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Janovice jsou nejvzdálenější částí Polné; leží 5 km 
východním směrem. Ves je zmíněna již roku 1242 v da-
rovací listině, potvrzené králem Václavem I. V obci 
je zděná kaplička z roku 1914, zasvěcená Panně Ma-
rii. V příkopu u silnice směrem od Záborné se nachá-
zí žulová deska s úzkým maltézským křížem – kámen 
neznámého původu. Jiný křížový kámen stojí v místě 

U  Kalicha mezi Janovicemi a Rudolcem při lesní ces-
tě na osadu Samotín; údajně zde rozzuřený býk usmrtil 
řezníka. 

Janovice; pohlednice 1907 a 1910 (archiv JP)

Janovice; 2002 (foto Jan Vytlačil, archiv KZHP)

Janovice, kaple Panny Marie; 2008 (foto JP)
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Skrýšov je nejmenší městskou částí; nachází se 
4,5 km od Polné směrem na Žďár nad Sázavou. Na návsi 
stojí kaple Panny Marie, postavená roku 1932, opravená 
a vysvěcená roku 2008. Z prastarého selského rodu skrý-
šovských Plevů, zmiňovaných již koncem 16. století, po-
cházel poslanec říšského sněmu Jan Pleva (1843–1929). 

Nové Dvory, vesnice, která jako jediná v těsném sou-
sedství Polné nebyla součástí ditrichštejnského panství, 
patřila do panství Střítež. Do roku 1945 byla enklávou 
občanů převážně německé národnosti (Deutsch Neuhof). 
Ves je položena při silnici z Polné do Kamenné, 2,5 km 
od města. Působí zde sbor dobrovolných hasičů, založe-
ný roku 1904, který v místě supluje i kulturní činnost. 
Nacházejí se zde dvě kapličky. Výraznou dominantou 

v  krajině je vysoký nadzemní vodojem s rozvodem vody, 
postavený v roce 1988 na farmě tehdejšího JZD „Budova-
tel“ Dobronín. S obcí je spojena pověst o „Vaječném dvo-
ře“, který (dle nedávno provedeného průzkumu terénu) 
stával při Zlatém potoku, přibližně jeden kilometr od vsi. 

Nové Dvory; kolem roku 1930 (archiv Marie Rychlé)

Nové Dvory – stará kaplička; stav v roce 2008 (foto JP)

Nové Dvory; 2004 (foto Jan Vytlačil, archiv KZHP)

Nové Dvory – kaple Nejsvětější Trojice, postavená v roce 2001; stav 
v roce 2004 (foto archiv KZHP)

Skrýšov – kaple Nanebevzetí Panny Marie; 2007 (foto JP)
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Polná je na Vysočině, ale nejen zde, vnímána jako 
středisko kulturního a společenského života na velmi 
dobré úrovni. Činnost místních obyvatel má v této ob-
lasti bohatou a neutuchající tradici. Např. o „Bratrstvu 
literáckého kůru“, které se zabývalo kostelním zpěvem, 
máme písemné zprávy již z konce 16. století; provozo-
vání divadelních výstupů „na rynku“ zmiňuje ve své ko-
respondenci polenský děkan Václav Vojtěch Čapek 
(1645–1701), působící zde v letech 1673–1700… Divadlo 
v té pravé jevištní podobě se v Polné hraje od roku 1798. 
Největší rozmach kulturního života nastal ve století de-
vatenáctém. Připomeňme si stručně v chronologickém 
sledu alespoň nejdůležitější spolky a data jejich založení: 
školní divadlo (1810); Čtenářský spolek (1821); obroze-
necká knihovna s čítárnou (1838); Česká beseda (1843); 
Lípa slovanská (1848); Národní garda (1848); zpěvácký 
spolek Čestmír (1860), který Polnou v okolí dobře re-
prezentoval při různých kulturních akcích; Čtenářská 
Beseda (zal. 1862; od r. 1875 Měšťanská Beseda), která 
sdružovala až 300 členů; tělocvičná jednota Sokol Pol-
ná (1868); učitelská jednota Komenský (1869); učitelský 
spolek Budeč (1870); sbor dobrovolných hasičů (1872); 
Spolek hospodářský (1874); spolek Vojenských vyslou-
žilců (1875); Viktorin – spolek pro okrašlování a ochra-
nu domoviny (1888); Spolek městského musea (1895), 
Klub velocipedistů (1896), Národní dělnická vzdělávací 
jednota „Barák“ (1899) ad. Po vzniku čs. republiky se 
vedle kultury ve městě rozmohla i sportovní činnost. Ve 
dvacátých letech byla založena další tělocvičná jednota 
Orel, byl založen Sportovní klub (SK Polná), zabývající 
se od roku 1927 převážně kopanou, do TJ Sokol Polná 
vstoupilo mnoho nových členů a v rámci sokolské čin-
nosti byly postupně založeny odbory: plavecký, lyžař-
ský, tenisový, volejbalový a hokejový. Po komunistickém 
převratu v únoru 1948 byla činnost TJ Sokol i Orel zaká-
zána (poslední veřejné cvičení TJ Sokol Polná se konalo 
27. května 1952; mužstva – fotbalové a hokejové – pů-
sobila pod názvem TJ Sokol Polná ještě počátkem roku 
1953). V roce 1953 pak byla založena režimu vyhovující 
tělovýchovná jednota Slavoj Polná. V této organizaci, 
jejíž působnost přetrvala dodnes, byla sportovní činnost 
zaměřena především na kopanou, volejbal, hokej a te-
nis; v současnosti má výrazné úspěchy na sportovních 
soutěžích v rámci ČR i v zahraničí oddíl juda. Zázemí 
pro sportovní vyžití mají polenští občané holdující to-
muto druhu zábavy vzhledem k počtu obyvatel a přízni 
zastupitelů více než velmi dobré. V posledních několi-
ka letech vytvořilo město další vhodné podmínky pro 
sport a hry otevřením Areálu volného času U Studánky 
a Sportovního a rekreačního areálu u rybníka Peklo. 

Zahrneme-li do „rodiny“ spolků i různá stálejší 
hudební seskupení, pak v současnosti ve městě vyvíjí 
činnost přes padesát spolků. Nejaktivnější z nich pod-
poruje finančně město. Hudební a dramatické soubory 
dostávají navíc příležitost zúčastňovat se při různých 
příležitostech veřejných kulturně zaměřených produk-
cí. Pro město a jeho obyvatele je vždy velkým příno-
sem šíření dobrého jména mimo region; to se nadmíru 
daří divadelním spolkům, z nichž za dlouhá léta čin-
nosti v této „roli“ důstojně obstálo Občanské sdružení 
Divadlo Duha, založené roku 1976, které jako účastník 
mnoha divadelních festivalů v ČR získalo řadu ocenění. 
Zasloužené renomé si v novém tisíciletí u diváků získaly 
již vyhlášené kulturní akce, každoročně pořádané Ča-
rodějnice, Sváteční odpoledne na rynku, Polenské kul-
turní léto, Polenský hudební podzim, Hrabalova ostře 
sledovaná Polná, Vánoční čas. Spolková činnost v Polné 
je v porovnání s jinými městy velmi pestrá, rozmanitá 
a plodná. O působnosti jednotlivých organizací nelze 
sdělit v této kapitole ani ty nejzákladnější informace. 
Historie spolků v našem městě si jistě zaslouží zevrubné 
zpracování v samostatné publikaci. 

Přehled v současné době činných spolků a organiza-
cí, jejich zaměření, případně zprávy o činnosti lze do-
hledat na Internetu. Mnohé z nich mají vlastní webové 
stránky, kde prezentují své dosavadní aktivity a ohlašují 
chystané akce; často jsou tyto informační stránky dopl-
něny fotogalerií. 

Trhy – jarmarky

Slovo jarmark je vlastně zkomolenina od německého 
Jahrmarkt – výroční trh. Trhy mívaly v minulosti velký 
význam – umožňovaly nákup i prodej nejrůznějšího dru-
hu zboží na veřejném místě komukoliv. Pro řemeslníky 
a obchodníky to byla příležitost k odbytu výrobků, pro 
zákazníky možnost nakoupit, a často levněji, sortiment 
potřebný k životu a obživě. Povolování trhů bylo v pra-
vomoci panovníků; tato výsada byla zpravidla udělová-
na na prosby vrchnosti či měšťanů. Pomineme-li týdenní 
trhy, které měly význam spíše lokální, pak výroční trhy 
– jarmarky byly pro pořádající město důležitou událostí 
často spojenou s okázalými kulturními výstupy a slav-
nostmi. Výroční trhy, na něž se sjížděli kupci z daleka, 
trvaly často celý týden. Zprvu se pořádaly dva výroční 
trhy, vyplývající z křesťanských posvícení, konaných 
dvakrát do roka; k nim přibývaly časem další. 

Již ve 13. století měla Polná pozici trhové vsi; to vy-
plývalo z důležitých dálkových komunikací  vedoucích 

Spolkový a kulturní život, poutě a trhy 
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přes nebo poblíž umístění původní osady. Již roku 
1493 král Vladislav II. Jagellonský udělil Polné listi-
nou z 1. prosince na žádost Jana Bočka z Kunštátu a na 
Polné další dva výroční trhy, jeden na sv. Jiří a druhý 
na sv. Kateřinu; Polná tak měla celkem již čtyři výroč-
ní trhy. Městu z toho plynuly slušné poplatky – ze cla, 
z místa, případně z tržného. V 18. a 19. století se počet 
trhů navýšil. Tradičními se staly trhy s dobytkem, po 
roce 1897 zpravidla pořádané mimo historické  centrum 

– u  městských jatek za Varhánkovou ulicí. Koncem 
19. století se ve městě konalo již dvanáct výročních trhů, 
kromě září každý měsíc, a v říjnu dva. Největšími jar-
marky byly josefovský v březnu, na sv. Annu v červen-
ci a svatomartinský v listopadu. Několik staletí trvající 
zvyklost byla zrušena koncem padesátých let 20. století. 
K částečnému obnovení došlo po roce 2000; v součas-
nosti jsou to Májový jarmark s prodejem zaměřeným na 
řemeslnické výrobky, obvykle koncem května na Huso-
vě náměstí, a Vánoční trhy na Sezimově náměstí. 

Mrkvancová pouť
Kromě neslavně proslulé Hilsneriády je Polná „za 

humny“ známá díky jedné z největších církevních slav-
ností na Vysočině. Věhlasná Mrkvancová pouť má bo-
hatou tradici. Údajně již v roce 1652 získal dědic po-
lenského panství Ferdinand Ditrichštejn (1636–1698) při 
své návštěvě Říma dar od papeže Inocence X. – ostatky 
svatého Liguriáše. Později je věnoval do hlavního koste-
la Nanebevzetí Panny Marie v Polné. Svatý Liguriáš se 
tak stal patronem města. Pouť ke sv. Liguriáši se koná 
vždy druhou neděli v září. Před „příchodem brambor“ 
na Vysočinu (1780) se na Polensku v polovině září sklí-
zela mrkev, pěstovaná na polích ve velkém. Rozšířené 
pěstování této výživné zeleniny zavedli na polensko-
přibyslavském panství po roce 1600 poslední předbě-
lohorští majitelé velkostatku – Žejdlicové ze Šenfeldu, 
aby zpestřili jídelníček chudého lidu. Mrkev se na zimu 
ukládala do sklepů a na dlouhý čas se stala jednou z dů-
ležitých složek stravy poddaných. Na Polensku se mrkví 
plnily buchty – mrkvance; zejména v chudých rodinách 
nastrouhaná mrkev nahradila obvyklý tvaroh, mák či 
povidla. Dodnes se tento zvyk v řadě domácností dodr-
žuje a mrkvance (nebo také mrkvánky) jsou významnou 
a v současné době již neodmyslitelnou i tradiční po-
choutkou a také symbolem pouťových oslav. 

Mrkvancová pouť; před rokem 1910 (archiv KZHP)Májový jarmark; 2007 (foto JP)

Trhy 1902 (archiv KZHP)

Trhy 1885 (archiv MM)
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O polenské pouti se nad vchody do domů tradičně 
zavěšují svazky těch největších mrkví s natí, ozdobené 
barevnými stuhami. Bývalo často zvykem, že cizí ná-
vštěvníci pouti ze „zlomyslnosti“ tyto symboly oslav 
strhávali. Mezi dvěma městy na panství – Polnou a Při-
byslaví – panovala určitá dávná řevnivost (dnes již vy-
mizelá), a tak i k polenské pouti vznikl popěvek: „Svatý 
Liguriáši, opatruj nám mrkev naši, ať nám ji přibyslav-
ští řepáci neodnáší.“ V době národního obrození, někdy 
v polovině 19. století, zavedly místní spolky další tradici 
– prodávat o pouti odznaky zhotovené z mrkve; výtěžek 
byl zpravidla věnován na dobročinné účely. 

Doba, kdy součástí pouťových oslav na rynku byli 
kromě trhového prodeje potulní kejklíři a muzikanti, je 
nenávratně pryč. O pouti se na „place“ rovněž hrávalo 
divadlo. Dnešní oslavy mají již poněkud jinou podo-
bu. Mrkvancová pouť se začíná slavit již v pátek a trvá 
po tři dny. Ten největší „mumraj“ v centru města lze 
zažít v neděli. Pro tisíce návštěvníků jsou připraveny 
nejrůznější atrakce (houpačky, kolotoče, 
střelnice), hudební a taneční večery v sále 
kulturního střediska v zámku, vstup na 
věž děkanského chrámu s nádhernou vy-
hlídkou na město a okolí a řada dalších 
akcí. Již tradicí se staly výstavy, pořádané 
a četně navštěvované především v prosto-
rách městského muzea a ve společenské 
místnosti na radnici. Dodnes platí – před 
více jak osmdesáti lety zavedené – stále 
propagované heslo: „O pouti do muzea!“ 
Husovo a Sezimovo náměstí včetně při-
lehlých ulic je po tři dny zaplněno pestrým 
stánkovým prodejem; sortiment se ovšem 
po letech zásadně změnil a svaté obrázky 
či výrobky místních řemeslníků vytlačuje 
méně kvalitní zboží z asijských zemí, které 
již s původním posláním pouťových oslav 

nesouvisí. Spolu s městem drží 
pouť i okolní spádové obce. 
Sváteční atmosféru v mnoha 
rodinách doplňují návštěvy pří-
buzných a známých z blízkého 
okolí i ze vzdálených míst Čes-
ké republiky, pro které se pouť 
stala vhodným důvodem k ná-
vštěvě. Do Polné též přijíždějí 
mimořádnými vlaky od Havlíč-
kova Brodu a Jihlavy, častokrát 
i s historickou lokomotivou.

Překvapivé pro obyvatele 
Polné bylo počátkem 20. století 
zjištění, jak polenští rodáci vy-
stěhovalí do Severní Ameriky 
dodržují „za velkou louží“ míst-
ní tradice. Z nahnědlé fotogra-

fie z roku 1915, uložené v archivu Klubu Za historickou 
Polnou, na nás „shlíží“ 93 krajanů, slavících polenskou 
Mrkvancovou pouť na zahradě u Pojmanů v Chicagu. 

Mrkvancová pouť roku 1930 (archiv KZHP)

Mrkvancová pouť 2008 (foto JP)

Oslava Mrkvancové pouti v Chicagu; 1915 (archiv KZHP)
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Potoky

Pod slovem potok si obvykle 
představíme obecně menší tok 
s původem v prameni. V České 
republice je potok nejčastějším 
typem povrchové vody. V tekou-
cí vodě žijí společenství různých 
organismů, tomuto prostředí při-
způsobená. Proudící vodu potoků 
a řek odpradávna využívali lidé 
ke své potřebě; stavěli při nich 
svá obydlí, mlýny, hamry, val-
chy, pily, po rozšíření pěstování 
brambor od 19. století i škrobár-
ny a lihovary. Přehrazením jejich 
toku vznikaly rybníky, rybí sád-
ky. S rostoucím využíváním byla 
ovšem tekoucí voda stále více 
znečišťována. 

Katastrem města Polná proté-
ká několik bystřin, potůčků a po-
toků. Jejich prameny se nacházejí 
v blízkosti linie evropského roz-
vodí, tzv. „střechy Evropy“. Voda 
pramenící v naší oblasti je odtud 
odváděna bystřinami a potoky 
přes řeky Moravu a Dunaj do Černého moře, přes Vlta-
vu a Labe do Severního moře. 

Zhořský potok. Jeho pramen se nachází nedaleko 
obce Nadějov, severním směrem na Zhoř. Potok teče se-
verním až severozápadním směrem, východně od Zho-
ře. Poblíž státní silnice č. 353 přibírá vody vtékajícího 
Chmelského potoka. Dále protéká obcí Dobroutov v celé 
její délce a nad vsí i pod ní vytváří svým korytem, pl-
ným často obrovitých valounů, podivuhodné přírodní 
útvary. Před hrozícími záplavami, v časech minulých ne 
neobvyklými, je obec chráněna velkou vodní nádrží, ne-
dávno vybudovanou. Za Dobroutovem v severním smě-
ru přetíná potok silnici do Polné. Nedaleko odtud přité-
ká do Zhořského potoka Lipinský potok. Jižně od Polné 
vede přes potok silnice z Polné do Věžničky s mostem, 
nazvaným po zavražděné Anežce Hrůzové (Anežčin 
most – lidově „Anežčák“). Pod mostem vznikla v po-
sledních letech z iniciativy Jiřího Smejkala z Polné kas-
káda chovných rybníčků a sádek s rybárnou a pod nimi 
se Zhořský potok vlévá do Pekla. Je dlouhý cca 9 km. 

Šlapanka (Jamenský potok). Říčka Šlapanka má 
pramen poblíž komunikace z Nadějova do Věžnice 
(zv. Bahenní, okr. Jihlava), přibližně v polovině cesty – 

v  lokalitě zvané Bukovec. Do Věžnice teče jižním smě-
rem, za obcí, poblíž dálnice D1, západním směrem. V lese 
poblíž Černé studánky se voda stáčí severně, kde její 
tok opět přetíná dálnice. Po průtoku velkým Mlýnským 
rybníkem v obci Jamné se Šlapanka vlní stále severním 
směrem přes malou obec Věžničku do Polné. Zde pro-

Výřez z nejstarší mapy Moravy z roku 1569, na níž jsou zachyceny říčky a řeky (Polnou protéká 
říčka Šlapanka)

Šlapanka (Jamenský potok); nad rybníkem Březina tvoří dosud přiro-
zené meandry; 2007 (foto JP)

Rybníky a vodní toky
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téká rybníkem Březina a dále tvoří ústí (tzv. „chobot“) 
v jižní části rybníka Peklo. Přibližně 150 metrů pod hrá-
zí Pekla se na tok Šlapanky napojuje Ochozský potok. 
Severně od města protéká Šlapanka dalšími rybníky Bor 
a Kukle. Nad obcí Šlapanov se pod Věžnicí (okr. Havlíč-
kův Brod) poblíž Lutriánského mlýna stéká se Zlatým 
potokem, tekoucím z Dobronína. V Havlíčkově Brodě 
se slévá s řekou Sázavou. Na některých starších mapách 
je v úseku od pramene k rybníku Peklo dosud uváděna 
názvem Jamenský potok. Šlapanka má několik menších 
přítoků a od pramene do ústí rybníka Peklo je dlouhá 
cca 15 km. V severní obvodní části města se při říčce 
Šlapance, za židovským hřbitovem,  nachází  centrální 

čistírna odpadních vod, postavená v letech 1994–1997. 
Z města tak přes soustavu kanalizačních sběračů na úze-
mí zástavby odtéká kvalitnější voda. Pro obyvatele Polné 
je také hlavním zdrojem pit-
né vody s vydatností 16 litrů 
za sekundu. Na jejím povodí 
jižně od města je vybudová-
na tzv. jímací zóna, odkud je 
voda gravitačně vedena do 
čerpací stanice a následně 
do vodárny ve Vrchlického 
ulici na Zápeklí a dále do 
vodovodní sítě města. Dnes 
již téměř nikdo neví, že kdy-
si dávno se Šlapanka nazý-
vala Polněnka. 

Ochozský potok. Proté-
ká krajinou od Arnoleckých 
hor k Polné v severozápad-
ním směru a od pramene 
k přítoku do říčky Šlapan-
ky je dlouhý cca 11 km. 
Voda Šlapanky po splynutí 
s  řekou Sázavou, Vltavou 

a Labem končí v Severním moři. Jeden kilometr jižně 
a jihovýchodně od pramene Ochozského potoka, v zá-
padní části Arnoleckých hor, pramení říčka Balinka, 
jejíž vody končí ve Černém moři. Ochozský potok má 
tři přítoky. Půjdeme-li proti proudu jeho nejdelší části, 
dojdeme k prameni v lokalitě zvané Za Kameny, při sil-
nici mezi obcemi Stáj a Chroustov, asi 800 m za Stájí. 
V současnosti je na Ochozském potoce sedm rybníků, 
z nichž v katastru Polné jsou v lokalitě Pod Horou dva 
z nejstarších, od nepaměti zvané Podhorský a Podleský. 
V blízkosti Podhorského rybníka stával na potoce Pod-
horský mlýn, prvně zmiňovaný v kupní listině z roku 
1617. Dnes jsou objekty mlýna, sloužící původnímu úče-
lu do 50. let minulého století, součástí firmy Sapeli Pol-
ná. Výše proti proudu potoka byl několik století v pro-
vozu Podvochozský mlýn, později nazývaný Podleský 
nebo Fialův; ten je zmíněn již roku 1586. V zástavbě Na 
Podhoře bývaly, snad již od konce 15. století, při potoce 
panské, později Běhalovy rybí sádky. Jsou zakresleny 
na mapě panství z roku 1770 a na plánech města z ob-
dobí po roce 1770. Potok má název podle lesního ma-
sivu Ochoz (ve starší literatuře nazývaný Vochoz nebo 
Vochoza), jímž v délce přibližně 7 km protéká. V samot-
ném lese Ochozi je na potoce pět rybníků: Boháčkův, 
Horní Ochoz, Dolní Ochoz, Čihadlo a Panák. Nad Horní 
Ochozí se u Podleského mlýna do Ochozského potoka 
vlévá Záborenský potok. 

Ochozský potok je pro město Polná náhradním zdro-
jem surové vody s výkonem 10 litrů za sekundu, s od-
běrem v rybníku Panák. V letech 1936 a 1945 až 1947 
byl potok v městské části, od Podhorského rybníka až 
k přítoku do Šlapanky, zregulován. V roce 1992 a 1993 
proběhla nákladem 4 miliony korun výstavba přivaděče 
vody z Ochozského potoka do úpravny vody v Polné. 

Zatopené louky u židovského hřbitova po rozvodnění Šlapanky při 
jarním tání v roce 2005 (foto JP)

Ochozský potok po regulaci v roce 1936 (archiv KZHP)
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Skrýšovský potok. Pramení necelý 1 km východně 
od Janovic a má sedm přítoků v podobě potůčků a bys-
třin. Protéká zprvu západním směrem Janovicemi, kde 
se za obcí stáčí k severu. Za Skrýšovem se opět stáčí 
k západu, pak protéká jižní část Hrbova podél žulového 
lomu severovýchodně od Polné a pokračuje katastrem 
obce Hrbov. Potok tvoří zčásti hranice katastrálního 
území Polné. Pod Obecním lesem je přetínán komuni-
kací z Polné do Brzkova, kde se nachází pozoruhodný 
empírový kamenný most. Podél Obecního lesa se potok, 
zejména při jarním tání, rozlévá na mokřinatých lukách, 
kde tvoří přirozené meandry s olšemi, vrbami a jívami 
a malé tůňky. Je to jedno z mála míst, kde přírodu dosud 
zcela neponičila ruka člověka. Ještě v šedesátých letech 
minulého století zde žil vedle četných pstruhů dnes již 
velmi vzácný mník jednovousý. V těchto místech, po-
blíž Cikánčiny studánky, je pro turisty vybudován přes 
potok a mokřinaté porosty přechod. Následně se 8 km 
dlouhý Skrýšovský potok vlévá do rybníka Kukle. Po 
jeho proudu se nachází několik rybníků: v Janovicích 
Lipčík, Hasavrk a Grošák, ve Skrýšově Obecní rybník, 
jižně od Hrbova rybník Baba.

Bijavický potok. Pramení severně od obce Brzkov 
(5 km od Polné), na hranicích katastrů Brzkova a České 
Jablonné. Protéká jižním směrem katastrálním územím 
obcí Brzkov a Věžnice, částečně podél silnice do Polné 
a po 2 kilometrech se vlévá, již v katastru města Polné, 
do rybníka Kukle. Je dlouhý přibližně 5 km. 

Rybníky

Rybníkářské řemeslo se v českých zemích šířilo od 
počátku 14. století. Využití vodních toků, tůní a vybu-
dovaných rybníků pro chov ryb prosazovali na polen-
ském panství ve 14. století zejména páni z Pirkštejna. 
Dělo se tak i v důsledku nařízení českého krále Karla 
IV. v tomto znění: „Všem stavům a městům nařízení 
dávám pilně stavěti rybníky, jednak aby bylo postaráno 
o hojnost potravy pro lid, dále pak aby půda co nejvíce 
využita byla, zejména aby se voda z bahnisek a močálů 
v nich mohla shromažďovati, za účinku slunce a teplých 
větrů odpařovati a jako vodní pára blahodárně působiti 
na okolní rostlinstvo“.

Rybníkářství se ukázalo jako velmi výnosné a ryb-
níků stavěných na povodí polenského panství přibý-
valo. Tato činnost přinášela užitek nejen z chovu ryb, 
neméně důležité bylo odvodňování bažinatých luk na 
úrodná pole, vysoušení mokřinatých míst pro stavbu 
obydlí, přípravu lokalit pro nová sídla – osady a ves-
nice. Po pánech z Pirkštejna udržovali a zdokonalo-
vali síť rybníků na panství Polná-Přibyslav i ostatní 
šlechtické rody – držitelé statků. Největší zásluhu na 
zakládání dalších rybníků měl bezesporu Viktorin 
z Kunštátu, který dal vybudovat v Polné rybník Peklo 

a na Žďársku rybník Velké Dářko, dnes největší v kraji 
Vysočina. 

Z listiny o prodeji Polné Janem Trčkou z Lípy Kar-
lovi z Valdštejna a Malé Skály a jeho choti Elišce z Po-
stupic v roce 1538 vyplývá, že na panství Polná-Přiby-
slav již byla vybudována pevná síť rybníků, v soupisu 
jich je uvedeno přes padesát. 

Mnoho rybníků zpustlo za třicetileté války a rybnič-
ní hospodářství se z úpadku dostávalo obtížně. Zajíma-
vou zprávu, jak město i vrchnost usilovaly o nápravu, 
nám zanechal děkan Václav Vojtěch Čapek; ve svých 
poznámkách uvádí, že např. již v roce 1654 byl nákla-
dem 200 zlatých obnoven zpustlý rybník „…odedávna 
zvaný Nad Matouškovým mlýnem“, později nazývaný 
Kněžský. Podle písemných záznamů a již poměrně do-
konalejších map můžeme soudit, že největší rozmach 
rybníkářství na panství pak nastal v 18. století. To do-
kládá také mapa „Herschaft Pollna“ z roku 1770. Úze-
mí panství zahrnovalo města Polná a Přibyslav a dále 
obce: Benátky, Bílek, Borová, Brzkov, Buková, Česká 
Jablonná, Český Šicendorf, Dobrá, Dobronín, Dobrou-
tov, Dolní Věžnice, Hluboká, Horní Věžnice, Hrbov, 
Hříště, Jitkov, Kamenná, Kateřinov, Kohoutov, Kru-
cemburk, Malá Losenice, Markvartice, Modlíkov, Ně-
mecká /Dolní/ Jablonná, Německý Šicendorf, Nížkov, 
Nová Ves, Nové Dvory u Přibyslavi, Olešná, Oudoleň, 
Peršíkov, Poděšín, Pořežín, Poříč, Račín, Ransko, Rosič-
ka, Sázava, Sirákov, Slavětín, Sobíňov, Sopoty, Stříbrné 
Hory, Střížov, Šachotín, Šenfeld /Žižkovo Pole/, Špinov, 
Utín, Velká Losenice, Vepřová, Věžnička, Záborná, 
Ždírec nad Doubravou a Železné Horky. Nacházelo se 
zde 16 panských dvorů, 8 ovčínů, 19 mlýnů, 4 valchy, 
3 hamry a 112 rybníků! Jen v Polné a těsné blízkosti 
města byly dvě rybniční kaskády – jedna s pěti rybníky 
a sádkami na ryby na Ochozském potoce, druhá se čtyř-
mi rybníky na říčce Šlapance.

Další úpadek, již nezaviněný válkami, ale rušením 
rybníků ve velkém, nastal v první polovině 19. století. 
Příčinou bylo mimo jiné i rozšiřování chovu domácího 
zvířectva a úbytek rybího masa ve stravě obyvatel. Do 
roku 1840 byla v Čechách zrušena více než polovina 
rybniční plochy. Také na polenském panství byly některé 
rybníky zrušeny. Počátkem 19. století se dokonce uvažo-
valo i o zrušení největšího rybníka na Polensku – Pekla. 
Úbytek vodních ploch měl negativní dopad na člověka 
i na krajinu; rybníky sloužily nejen k chovu ryb a jako 
zdroj užitkové vody, měly i svůj význam ekologický – 
udržovaly vláhu, zadržovaly i regulovaly vodu při po-
vodních – a sloužily jako vodní nádrže při tehdy častých 
požárech, významně ovlivňovaly klima krajiny. 

Také v majetku polenské špitálské nadace Jana Se-
zimy z Rochova byly kromě pozemků rybníky. V roce 
1823 to byly: Hastrman, Uher, Rubášek (mnohdy uváděn 
jako Rukáček), Sebroňovský, Křivatý, Starý, Kli mentů, 
Grošník a Mareček. Všechny se nacházely v okolí 
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 Skrýšova a Janovic. Z důvodu poklesu chovu ryb bylo 
osm z nich v letech 1832–1834 prodáno skrýšovským 
a janovickým sed lákům. Mnohé další rybníky na pan-
ství byly vrchností pronajímány, některé i prodány. 

Chov, lovení a prodej ryb přešel postupně z větší 
části do působnosti soukromých majitelů – mlynářů, 
rybářů a hospodářů. Po rozšíření lovu ryb na udici 
se ucházeli o právo lovit ryby také ti, kteří vodu ne-
vlastnili. Od roku 1885, kdy byl vydán zákon stanovu-
jící podmínky pro rybaření, začaly vznikat rybářské 
spolky. V Polné vznikl takový spolek již v roce 1894. 
V současné době se v Polné chovem ryb na několika 
rybnících zabývá místní organizace Moravského ry-
bářského svazu a soukromník Jiří Smejkal na vlastních 
rybníčcích, zbudovaných v letech 2005 až 2007 na 
louce pod Anežčiným mostem. Členové spolku pečují 
o svůj revír a starají se o chov ryb, který je pečlivě ve-
den v předepsaném množství určených druhů ryb. Pro 
svůj oblíbený sport využívají i největší rybník Peklo, 
dále rybníky Varhánkův, Zimův, dobronínský Holo-
tympl a část říčky Šlapanky.

Na počátku 20. století činila 
rozloha rybníků v katastru Polné 
40 ha. V majetku velkostatku Pol-
ná-Přibyslav bylo v té době 138 ha 
vodní plochy. Výnosem ředitele 
panství ze 4. dubna 1902 převzala 
polenské rybníky, které byly sou-
částí velkostatku, jako pronajíma-
tel žďárská správa. Ostatní rybní-
ky byly ve vlastnictví soukromých 
hospodářů. V I. polovině 20. století 
byl největším rybníkářem v Polné 
radní a měšťan Karel Losenický. 
Po správních a pozemkových úpra-
vách vlastnictví půdy koupilo vel-
ké rybníky v katastru Polné v roce 
1926 od panství město; jednalo se 
o rybníky Špačák, Peklo, Plaz, Bor 
a Kukle.

Velkou zátěží pro životní pro-
středí bylo období socializace po 
roce 1948. Všechny vodoteče byly 
nadměrně narušeny masivní erozí 
půdy způsobenou zejména zavá-
děním velkoplošného zemědělství; 
jeho aplikace nebyla v našich pod-
mínkách slučitelná s rázem kraji-
ny. Odstrašujícím důkazem napro-
sto nevhodného hospodaření se 
stal rybník Peklo, silně zanesený 
bahnem během dvaceti, třiceti let 
razantní regulací Zhořského poto-
ka od Anežčina mostu až po obec 
Dobroutov. 

Peklo. Rybník Peklo – největší vodní plocha na Po-
lensku – vznikl v letech 1479 až 1482. Byl vybudován 
na soutoku Šlapanky a Zhořského potoka, má rozlohu 
15 ha a je dlouhý bezmála 1 km. Zakladatelem Pekla, 
jak již bylo výše sděleno, byl syn českého krále Jiříka 
z Poděbrad, tehdejší majitel hradu, města a panství Pol-
ná-Přibyslav – Viktorin z Kunštátu. Rybník sloužil pro 

Rybník Peklo; 1890 (archiv MM)

Rybník Peklo, pohled z Kateřinova; 1905 (archiv KZHP)

Vítkova plovárna u rybníka Peklo; 1928 (archiv JP)
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chov ryb, k užitku obyvatel, ale plnil i obrannou funkci; 
jeho vody obepínaly hrad a strážný vrch Kateřinov ze 
dvou stran a plnily i hradní příkopy. Mezi dvěma chobo-
ty rybníka (pod vrchem Homole v lese Březina) stávala 
v 17. století městská střelnice, kde se cvičili ve střelbě 
městští muš ketýři z prvních křesadlových ručnic. Po 
hrázi rybníka vedla od pradávna důležitá komunikace 
z Čech na Moravu – tzv. Uherská obchodní cesta (od-
bočkou také silnice z Polné do sousední Jihlavy). V zim-
ních měsících byl rybník využíván pro tzv. „ledování“ 
místními pivovary a obchodníky s potravinami, též jako 
obrovské přírodní kluziště pro občany Polné i okolí. 

Pro zpevnění hráze byly po celé její délce, po obou 
stranách cesty, v roce 1806 vysázeny javory i několik 
platanů…, z původních dvaceti stromů jich v současnos-
ti zbývá pět! Úzký most na hrázi byl v roce 1862 rozšířen 
pro dva povozy; v roce 2004 prošel generální opravou. 
V místě za lihovarem otevřel obchodník Augustin Vítek 
na břehu Pekla v roce 1896 plovárnu s moly, ruským ku-
želníkem, volejbalovým hřištěm, půjčovnou loděk, ka-
binami s WC a bufetem. V tomto roce byl břeh rybníka 
v místě zvaném U Višniček osázen jehličnany. V průbě-
hu 20. století bylo Peklo stále více využíváno pro sport 
a rekreaci. Pod hlavičkou TJ Sokol Polná se zde před 
II. světovou válkou konaly několikrát plavecké závo-
dy, v 60. letech byl rybník dvakrát dějištěm mistrovství 
republiky motorových kluzáků s mezinárodní účastí, 
roku 1964 zde Aeroklub Jihlava pořádal  mistrovství 

Volejbalové hřiště na Vítkově plovárně; 1938 (archiv KZHP)

„Polná, budoucí přístav“ – vize města v představách futuristů; 
 pohlednice 1907 (archiv JP)

Rybník Peklo, pohled od Višniček; 2008 (foto JP)
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v  seskoku padákem atp. Jako koupaliště byl rybník vy-
užíván do sedmdesátých let 20. století. Vlivem napro-
sto necitlivé regulace Zhořského potoka byl postupně 
zanášen splavenou zeminou a z důvodu nedostatečné 
kanalizace i splašky z přilehlých domů Zápeklí. Poté byl 
využíván pro sportovní rybaření. V roce 1999 byl opra-
ven most přes splav. V letech 2005 a 2006 byl rybník 
nákladně odbahněn, podél obydleného severozápadního 
břehu byla vybudována nová kanalizace. Dne 15. čer-
vence 2006 byl v místě „Pod Novákova“ za účasti 3500 
občanů slavnostně otevřen Rekreační a sportovní areál 
u rybníka Peklo, zatím jen s letním provozem. 

Nevábný název „Peklo“ dostal rybník pravděpodob-
ně podle tehdy nevzhledného, ponurého a mokřinaté-
ho místa pod hradem, kde se oba potoky – Jamenský 
a Zhořský – stékaly s dalším Ochozským potokem. 
Taková místa považovali Slované za posvátná; údajně 
zde zpopelňovali nebožtíky a obřadní prostor nazývali 
„peklem“. K polenskému Peklu se váže několik pověstí, 
z nichž nejznámější je O direktoru Khautzovi; ta byla 
v roce 2004 novinářem a cestovatelem Jaromírem Ště-
tinou vybrána pro televizní seriál Putování za českými 
čerty. 

Oblíbenou a vyhledávanou se stala vycházková cesta 
okolo Pekla, vedoucí z větší části lesem Březina. Trasa 
byla v roce 2006 členy místní organizace Klubu českých 
turistů a Klubu Za historickou Polnou rozšířena a upra-
vena; po tragicky zemřelém předsedovi KČT  Polná 

dostala název Naučná stezka Josefa Klementa. Údolí 
přítoku Pekla – Šlapanky – patří k nejvyhledávanějším 
vycházkovým trasám na celém Polensku. 

Březina nebo také Nový rybník. Nad pravým cho-
botem rybníka Peklo byl po roce 1945 vybudován na ná-
klady města nový rybník Březina o rozloze 2,2 ha. Ne-
dostatečně zpevněná hráz a poškozený splav zapříčinily 
po roce 1970 jeho vypuštění. K důkladné opravě došlo 
až v letech 1998 a 1999 nákladem 5 milionů korun. Hráz 
byla zpevněna, rybník odbahněn, napuštěn a postaven 
nový polokruhový splav. Po jeho hrázi vede Klementova 
stezka, o níž ještě bude řeč. Je rovněž využíván spolkem 
místních rybářů k chovu ryb.

Špačkův rybník. Pozemek na vybudování rybníka 
za farou věnoval městu majitel panství Viktorin z Kun-
štátu před rokem 1468. Z darovací listiny pánů ze Šter-
nberka z roku 1479 je zřejmé, že v tomto roce již rybník 
existoval. O dvě století později je známý pod názvem 
Špaček, později Špačkův, nebo spíše Špačák. Ve druhé 
polovině 19. století byl rybník pronajímán. Po vybudo-
vání městských jatek a tržnice (1897) na jeho přítoku 
v místech tzv. Apatykářovy zahrady byly rybníky – 
Školský i Špačkův – postupně zanášeny sedimenty a pro 
chov ryb se staly nevhodnými. V roce 1992 byl Špačák 
vyčištěn i vyhlouben a po vybudování jateční čistírny 
zde byly znovu vysazeny ryby. Má rozlohu 0,3 ha. 

Varhánkův rybník. Jan Varhánek, bratr továrníka 
a mecenáše Karla Varhánka, daroval v roce 1877 městu 
rybník, vybudovaný severovýchodně od města. Na jeho 
památku byl rybník nazván Varhánkův. Z rybníka byla 
litinovým potrubím vedena do městské kašny užitková 
voda. V roce 1887 byl rybník po dobu šesti týdnů třiceti 
dělníky vyvážen a opravován, hráz byla zpevněna. Roz-
loha rybníka, který je určen ke sportovnímu rybolovu,  
činí 0,4 ha. 

Zimův rybník. Rybník o rozloze 3,1 ha se spodním 
pramenem bez přítoku byl vybudován koncem 19. stole-
tí za Horním městem. V roce 1905 využilo město další 

Rybník Peklo, pohled z letadla od severu; 2008 (foto Lucie Prcha-
lová)

Špačkův rybník; 2007 (foto JP)
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bohaté prameny na Horním městě k vybudování měst-
ského vodovodu, který dokončila firma stavitele Karla 
Krese z Prahy nákladem 94 tisíc korun. Rozvodna (re-
zervoár) byla umístěna poblíž Zimova rybníka, nad Sa-
dilovou cihel nou. Vodovod sloužil obyvatelům města až 
do roku 1975. V červenci roku 1916 se sesula hráz Zimo-
va rybníka. Obec jednala s majitelem o jeho zakoupení 
za 4000 korun. Po několika jednáních obecní zastupi-
telstvo nakonec rozhodlo přijmout podmínky majitele 
a rybník zakoupit i s okolními pozemky za 22 800,- K. 
Rybník byl pak vypuštěn, aby neškodil vodovodu. Ob-
noven byl až po několika letech. Po úpravě v padesátých 
letech minulého století slouží členům rybářské organi-
zace, kteří ho pravidelně udržují. V posledních letech je 
využíván i ke koupání. 

Podhorský rybník. Po postavení Podleského a Pod-
horského mlýna někdy v 16. století byla na povodí 
Ochozského potoka vybudována kaskáda rybníků. Je-
jich vznik umožnili zejména majitelé panství Žejdlicové, 
kteří rovněž rybníkářství a chov ryb všemožně podporo-
vali. Největším z rybníků v tomto úseku byl Podhorský 

rybník, který spolu s Podleským 
rybníkem a výše položeným Pa-
nákem přetrval do dnešních dnů. 
Ostatní zanikly včetně panských 
rybích sádek. Jejich umístění, 
stejně jako kaskádu rybníků, nám 
připomíná plán města z období po 
1770, nalezený před patnácti lety 
v Přibyslavi. Při bouři s průtrží 
mračen v roce 1979 se protrhla 
hráz Podhorského rybníka a zápla-
vová vlna zatopila několik desítek 
domů a provozoven v ulicích Na 
Podhoře, Jeronýmova, Nerudova, 
Resslova a Pod Kalvárií. Po vráce-
ní původnímu majiteli v restituci 
po roce 1990 byla opravena hráz 
a rybník je využíván pro chov ryb; 
má rozlohu 1,2 ha. 

Podleský rybník. Nachází se 
nad Podhorským rybníkem a má 

rozlohu 0,8 ha. Po staletí sloužil provozovatelům Pod-
leského mlýna. Před rokem 2000 byl rodinou Fialovou, 
které byl vrácen spolu s mlýnem v restituci po roce 1990, 
vyčištěn, hráz se dočkala opravy. 

Varhánkův rybník, v pozadí Sadilova cihelna; okolo roku 1930 (archiv KZHP)

Varhánkův rybník; 2008 (foto JP) Zimův rybník; 2008 (foto JP)

Podleský rybník a mlýn; stav objektů v roce 2009 (foto JP)
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Bor neboli Borský rybník vznikl z podmínek daných 
přírodou jen cca 400 metrů pod hrází zaniklého rybní-
ku Plaz. V místech za židovským hřbitovem se dříve 
nacházela rovinatá mokřina, kde se tok říčky Šlapanky 
výrazně zpomaloval. Výhodná poloha a břehy údolí po 
obou stranách předurčily jeho vznik. Kdy, kým a za ja-
kých okolností byl vybudován, není známo, ale nejspíš 
se tak stalo na příkaz vrchnosti někdy ve 14. či 15. stole-
tí. Stejně jako většina ostatních vodních ploch byl určen 
k chovu ryb. Prudký spád vody v místech pod hrází byl 
lidmi využit – někdy v 16. století zde byl postaven mlýn, 
známý později jako Čejkovský nebo Štohanzlovský. Již 
roku 1636 zmiňuje urbář, že měl tři mlýnská kola, kon-
cem 17. století již čtyři složení a stupárnu. V roce 1769 
přešel prodejem od vrchnosti na soukromého majitele 
Jakuba Čejku. Několik desítek let měli rybník pronajatý 
mlynáři – Čejkové a poté Štohanzlové. Při rybníku ještě 
stávala pila, funkční od počátku 19. století do polovi-
ny 30. let 20. století, a po roce 1890 malá škrobárna na 
zpracování brambor. V roce 2008 byl rybník na náklady 
města a z dotačního fondu nákladně odbahněn. Bor má 

rozlohu 4,3 ha a bude sloužit místní rybářské organizaci 
jako chovný rybník. 

Kukle. Nachází se rovněž na povodí Šlapanky, vzdá-
lena přibližně 3 kilometry od Polné ve směru k Věž-
nici. Kdysi dvanáctihektarový rybník Kukle má nyní 
10,5 ha a z větší části je obklopen lesním porostem. Po 
Peklu je druhým největším rybníkem v blízkém okolí 

Polné. Původní název Chuchle se 
časem změnil na Kukle. Pravděpo-
dobně i tento rybník vznikl někdy 
ve čtrnáctém, nejpozději v 15. sto-
letí. V současné době je stejně jako 
Bor obhospodařován místní or-
ganizací Moravského rybářského 
svazu a rovněž je chovným rybní-
kem; rybolov zde proto není povo-
len. Kolem pravého břehu rybníka 
vede zčásti naučná Pojmannova 
stezka. Ve východní části přitékají 
do rybníka od Brzkova Bijavický 
a směrem od Hrbova Skrýšovský 
potok; jejich vody v severový-
chodním směru posilují tok říčky 
Šlapanky rybníkem  protékající Borský rybník a Štohanzlův mlýn; po roce 1930 (archiv JP)

Borský rybník; 2008 (foto JP)

Rybník Kukle; pohlednice 1912 (archiv JP)

Rybník Kukle; 2007 (foto JP)
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a směřující přes Věžnici a Šlapanov do Havlíčkova Bro-
du k soutoku se Sázavou. Na hrázi Kukle stojí bývalá 
rasovna, pod hrází se nachází několik chalup se zahra-
dami a soukromé rybí sádky. Po levém břehu rybníka, 
po jeho hrázi a dále až k ústí Bijavického potoka běží 
hranice katastru města. Příhodné přírodní podmínky 
Borského údolí od rybníka Bor až k Věžnici využívají 
četné druhy vodního ptactva; vzácností nejsou labutě 
nebo volavky… 

Vrbovec. V trati Hájky, přibližně 1,5 km od města 
západním směrem byl v roce 2001 dokončen majiteli 
pozemku nový rybník, dle množství vrb v tomto místě 
rostoucích s příznačným názvem Vrbovec. Bezejmenný 
potůček zde pramenící a příhodné tvarování terénu byly 
dosti pádným důvodem ke vzniku nové vodní plochy 
o rozloze 0,5 ha v blízkém okolí města. Rybník slouží 
především k chovu ryb. Ještě v 19. století bývaly v této 
lokalitě tři menší rybníčky.

Ostatní městské rybníčky. Pod vrchem Kalvárie 
leží soukromý rybník nazývaný Kalvárenský, nad ním 
je další, menší bez názvu, který byl do nedávné doby 
některými občany využíván jako černá skládka. Nad 
Zimovým rybníkem se nacházejí tři menší rybníčky, 
z nichž dva slouží k chovu ryb (0,2 a 0,1 ha); větší z nich 
se jmenuje Plaček. U bývalého dvoru Ovčín na Zápek-
lí se nacházejí čtyři malé rybníčky, spodní s názvem 
Ovčák v ulici K. L. Klusáčka má rozlohu 0,26 ha, ostat-
ní jsou bez názvů. Zřejmě nejmenší vodní plochou je 
bezejmenný rybníček v ulici Malá Cihelna při výjezdu 
z Polné směrem na Jihlavu; původně sloužil pro potřebu 
zaměstnanců cihelny. Na bezejmenném potůčku – příto-
ku Skrýšovského potoka – s pramenem asi 1 km severně 
od Polné v polích mezi silnicemi na Hrbov a Brzkov se 
nachází kaskáda šesti rybníčků; největší z nich položený 
po proudu nejníže, již v prostoru Vápenky, má rozlohu 
0,3 ha a říká se mu Na Vápence.

Janovické a skrýšovské rybníky. V městské části 
Janovice se v současné době na Skrýšovském potoce na-
chází pět rybníků. Největšími jsou Grošák (1,8 ha), ně-
kdy nazývaný Grošník, a Hasavrk (1,8 ha); dále Dolní 
(0,7 ha), Žrout (0,4 ha) a Lipčík (0,3 ha). V městské části 
Skrýšov jsou dva – Obecní (0,5 ha) a Křováč (1,2 ha).

Hrbovské rybníky. V městské části Hrbov se na 
okraji obce nachází 1,4 ha velký soukromý rybník Baba 
z počátku 16. století, na návsi je rybník bez názvu, kte-
rý má funkci požární nádrže. V katastru obce jsou ješ-
tě menší vodní plochy – rybníčky s názvy Borovice, 
Obecňák, Michalův, Strnadů a Landů. Po roce 1995 
byl vybudován 1 km východně od obce nový rybník na-
zvaný Doubrava, vhodný ke koupání.

Novodvorské rybníky. Na návsi jsou dva bezejmenné 
rybníčky o rozloze 0,2 a 0,1 ha. Z katastrální mapy z roku 
1838 se ovšem dozvíme, že ve vsi bývalo rybníčků šest.

Zaniklé rybníky

Lázeňský rybník. O vzniku Lázeňského rybníka ne-
máme určitých zpráv. Je ale nanejvýš pravděpodobné, že 
i tato vodní plocha existovala nebo byla vybudována již ve 
II. polovině 15. století za Viktorina z Kunštátu. V privile-
giu z 1. listopadu 1479 je potvrzena městu lázeň, tj. rybník 
se stavením k očistě obyvatel. Na mapě Herschaft Pollna 
z roku 1770 je uveden pod názvem Baad Teich. V roce 
1844 byl Lázeňský rybník u zámku vypuštěn a zrušen, 
pozemek byl pronajat na za hrady. Část pozemku bývalé-
ho rybníka je po zavezení v současnosti využívána jako 
parkoviště, na zbytku jsou zahrady a louka. 

Rybník Ovčák a Klusáčkův hospodářský dvůr (Ovčín); po roce 1945 
(archiv MM)

Výřez z plánu města, zhotoveného nadlesním Josefem Zirnfussem po 
roce 1770 (archiv Městského muzea v Přibyslavi). Vlevo rybník Pek-
lo s vodním příkopem, zv. Pekýlko, obepínajícím zámek, vpravo dnes 
již neexistující Lázeňský rybník
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Plaz. Na Dolním městě býval až do poloviny 20. sto-
letí rybník Plaz. V Polné patřil mezi nejstarší rybníky. 
Název vznikl pravděpodobně podle zvolna tekoucí vody, 
jejíž tok se pod soutokem Šlapanky a potoků – Zhoř-
ského a Ochozského – právě v těchto místech zpomalil 
(„plazil“). Po vyhloubení jílovitého podloží zde vznikl 
rybník o rozloze 3 ha. Pojmenování rybníka časem zli-
dovělo (Plac – něm. Platz) a v této podobě se objevuje 
i na některých plánech a katastrálních mapách města. 
Na hrázi Plazu bývala dvě stavidla, pod rybníkem stával 
Panský mlýn využívající vodu vedenou velkým vodním 
náhonem. Po roce 1769 držel mlýn po vrchnosti mlynář 
Antonín Čejka; od té doby byl mlýn pod Plazem nazýván 
Horní mlýn. V 19. století mlýn zakoupil  Václav Pojmann 

a vybudoval zde škrobárnu. V I. polovině 20. století byl 
rybník Plaz postupně zavážen. Zrekultivované místo je 
v současnosti využíváno stavební firmou Rekostav, čás-
tečně slouží i jako parkoviště. 

Školský rybník. Severně od hlavního (Husova) ná-
městí vznikl na potůčku beze jména rybník zvaný Škol-
ský. Již v roce 1479, v době, kdy za války s Uhry polen-
ský hrad a město ovládali bratři Jaroslav a Zdislav ze Rybník Plaz; pohlednice 1898 (archiv JP)

Rybník Plaz – splav; po roce 1930 (archiv KZHP)

Rybník Plaz, pohled z Bubeníku; před rokem 1930 (archiv JP)
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Šternberka, přívrženci krále Ma-
tyáše, se objevuje o rybníku prv-
ní písemná zmínka. Dne 1. dubna 
1479 potvrdili páni ze Šternberka 
Polenským právo vlastnit rybník 
za farou (Špačkův) a přidali část 
pozemku na druhý ryb ník nad 
ním (Školský); vybudování dru-
hého rybníku si listem vymínili. 
Školský rybník byl ovšem vybu-
dován až za Viktorina z Kunštátu, 
po roce 1480. Obyvatelům města 
sloužil 460 let. V roce 1876 byly 
na hrázi vykáceny topoly a vysá-
zeny lípy. V té době měl rybník od 
města pronajatý kupec a staros-
ta města Antonín Pittner. V roce 
1880 koupilo „Školák“ od měs-
ta za 1000 zlatých Právovárečné 
měšťanstvo v Polné. Pivovar vy-
užíval rybník pro ledování. Před 
rokem 1940 byl rybník využíván 
v zimním období bruslaři i prvním 
místním hokejovým mužstvem; 
několik let zde bylo v provozu při 

kluzišti umělé osvětlení a bufetové občerstvení. Tehdy 
byl na několik let znovu zaveden i chov ryb. V roce 1940 
byl rybník pivovarem vrácen bezplatně zpět do majetku 
města. V roce 1941 zastupitelstvo rozhodlo o jeho zruše-
ní a Školský rybník byl po dobu 17 let postupně zavážen. 
V letech 1958 až 1962 bylo místo svépomocí občanů 
upraveno; po dalších úpravách a zpevnění povrchu zde 
bylo v roce 1993 vybudováno autobusové nádraží. 

Pekýlko. Mezi zaniklé rybníky můžeme zahrnout 
i původně vodní příkop kolem hradu – směrem od Pek-
la k Lázeňskému rybníku, známý pod názvem Pekýlko. 
Je pravděpodobné, že v dobách, kdy již příkop neplnil 
obrannou funkci, byl takto vzniklý „rybník“ využíván 
hospodářsky. Existuje záznam, že v I. polovině 19. sto-
letí sloužil pro plavení koní.

Bradský rybník o přibližné rozloze 3 ha se nachá-
zel na Lipinském potoce – přítoku Zhořského potoka – 
3 km jižně od Polné. Po jeho hrázi vedla cesta z Dobrou-
tova do Věžničky. Před rokem 1830 byl, tehdy již značně 
mělký, vypuštěn; prostor byl později využíván jako lou-
ka a pastvina. Dodnes jsou na Bradských loukách patrné 
jeho břehy; podél jedoho z nich je položeno litinové po-
trubí pro svod vody do měšťanského pivovaru. Po roce 
1960 byl Lipinský potok zregulován a je veden podél 
východně položeného břehu zaniklého rybníka. 

Další zaniklé rybníky nám připomíná plán města 
z II. poloviny 18. století. Kaskáda pěti rybníčků byla 
např. nad Školským rybníkem v prostoru od bývalých 
městských jatek po Varhánkův rybník. 

Školský rybník; 1890 (archiv MM)

Pohled na Školský rybník a kostel sv. Barbory z věže děkanského 
chrámu; pohlednice 1903 (archiv JP)

Výřez z plánu města, zhotoveného nadlesním Josefem Zirnfussem po roce 1770 (archiv Měst-
ského muzea v Přibyslavi). Na přítoku Školského rybníka (vlevo) je zakresleno dalších šest 
rybníčků, z nichž největší nahoře vpravo může být pravděpodobně totožný s dnešním Zimovým 
rybníkem; vpravo od Psí ulice (dnes Varhánkova), v zahradách, jsou uprostřed vyobrazení za-
kresleny tři vodní nádrže neznámého původu
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Na katastrálním území Polné o rozloze necelých 
38 km2 se dosud nachází vcelku působivý přírodní ráz 
komplexu lesů, luk, remízků, skalních útvarů i mok-
řinatých lokalit… Kopcovitý a lesnatý ráz Vysočiny, 
klidná přírodní zákoutí a na dnešní dobu poměrně čisté 
ovzduší přivádějí k nám v posledních letech stále více 
turistů. Pestrost krajiny je typická i pro region Polen-
ska. Ze samotného města člověk ujde jen pár set metrů 
a ocitne se v malebné přírodě. Nejnavštěvovanější loka-
litou je zcela určitě les Březina a v poslední době Borské 
údolí. Přestože byl charakter krajiny po neuváženém za-
vádění často násilných metod v hospodaření s půdou od 
padesátých let minulého století silně narušen, není tato 
devastace v centru Vysočiny tak citelná jako v jiných 
oblastech České republiky. Mnohé se zlepšilo v přístupu 
člověka k přírodě zejména v posledních dvou desetile-
tích. Celkem vzato zmizely divoké černé skládky, velký 
význam má zavádění třídění a pravidelný svoz odpadů, 
vysazování nových zelených ploch, budování čistíren 
odpadních vod nařízené zákonem, a zejména přísný 
zákaz používání umělých hnojiv a pesticidů s cílem 
zabránit dlouhodobým změnám v chemickém složení 
půdy. Negativní důsledky překotného používání pestici-
dů s úmyslem zvýšit výnosy při sklizni obilovin v době 
nedávno minulé se ovšem přesto promítly i do života 
fauny a flóry. Příkladů by bylo mnoho. Je již vzácností 
uslyšet v létě zpěv skřivana, téměř vymizel chocholouš, 
dříve běžně se vyskytující rak říční obývá již jen několik 
lokalit, z lesních plodin mizí brusnice brusinka, ustupu-
jí dříve rozsáhlé porosty brusnice borůvky lesní, a tak 
bychom mohli v příkladech pokra-
čovat… Prvořadým cílem člověka 
by proto nadále mělo být – zamezit 
neblahým dopadům na poškození 
přírody a životního prostředí.

Do Polné s nadmořskou výškou 
490 m n. m. vede z různých stran 
devět komunikací, z toho šest stát-
ních silnic. Jsou vesměs lemovány 
dřevinami, z nichž převažuje lípa 
srdčitá, místy jeřáb ptačí, javor 
klen nebo ovocné stromy – jabloň, 
třešeň… V posledních letech jsou 
některé z nich, dříve vysázené při 
těsném okraji vozovky, z důvo-
du bezpečnosti odstraňovány. Pro 
každého cestovatele se naskýtá 
zajímavý pohled na město a lesní 
masiv Březinu obzvláště ve směru 
od Jihlavy. S poměrně rozsáhlým 

lesním porostem se setkáme také při cestách od Žďáru 
nad Sázavou nebo Přibyslavi.

V lesích převládají jehličnany, z nichž silně dominu-
je smrk ztepilý. Z dalších druhů se vyskytují borovice 
černá pravá, dub letní i zimní a buk lesní červenolistý, 
zřídka jedle bělokorá. „Plevelovou“ dřevinou, poměrně 
s častým výskytem, je bříza bělokorá. Svým příjemným 
vzhledem a na podzim zlatěžlutým zabarvením listí 
však příhodně doplňuje tvář krajiny; zhusta lemuje polní 
cesty a pěšiny. Dodejme, že v roce 1997 bylo 60 ha lesa 
v katastru města převedeno z vlastnictví státu do ma-
jetku města a přiděleno do obhospodařování Lesnímu 
družstvu v Polné.

Parky, zahrady a ostatní zelené plochy v obydlených 
částech či v blízkosti města harmonicky doplňují zástav-
bu. Do kombinace urbanistických celků vhodně zapadne 
i nově chystaná odpočinková zóna (park pod bývalým 
„Pastvištěm“ při břehu Ochotzkého potoka), zasazená 
v blízkosti historického centra a okamžitě dostupná. 
Kácení a odstraňování vzrostlých stromů na území měs-
ta v posledních letech by ovšem mělo být vždy vhodně 
a dostatečně kompenzováno novou výsadbou! Přehled 
přírodních celků přinášejí následující řádky.

Lesy

Březina. Lesní masiv Březina se táhne jižně od Pol-
né směrem k obci Věžnička, vzdálené od města 3 km. 
Březinou protékají dva vodní toky – Zhořský potok 

Příroda města a okolí

Les Březina, pohlednice 1899; snímek dokumentuje stav úvozové cesty z Polné do Věžničky, 
přechod přes Zhořský potok byl v této době řešen ještě dřevěným mostkem (archiv JP)
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a říčka Šlapanka. Mezi jejich povodím se nachází jeden 
z nejvyšších vrchů v blízkosti Polné zvaný Na Homoli, 
vysoký 569 metrů. Na Homoli se v minulosti pořádaly 
různé slavnosti a výlety. Zde také účastníky jedné z ta-

kových událostí zastihla 28. června 1914 zpráva o za-
vraždění následníka rakouského trůnu a vyhlášení mo-
bilizace; slavnost musela být ten den úředně ukončena. 
V zimních měsících při dostatku sněhu se po upravené 
cestě z vrchu Homole až na zamrzlý rybník Peklo sáň-
kovalo a lyžovalo. V době Velikonoc se v těchto místech 
udržovala místní tradice „koulení vajíček“. Pod Homolí 
podél břehu rybníka Peklo vede turistická stezka; stá-
čí se kolem „Paraplete“ – dřevěného altánu, který ještě 
před pár lety stával o pár metrů výše nad cestou. Pod 
ním v dávné minulosti, na lomu lesa, stával mlýn; ná-
hon je dosud dobře znatelný. Cestou se dostaneme až do 
malebného údolí zvaného „Na Slavíčku“, kde se nachází 
dodnes vyhlášená studánka, obětavci udržovaná. 

Na Homoli jsou „rozesety“ četné skalní útvary, 
z nichž nejvýše položený Jiříkův kámen je spjat s legen-
dou o českém husitském králi, který toto místo údaj-
ně rád navštěvoval a dle pověsti zde přemýšlel o osudu 
české země. Půjdeme-li lesem dále na jih, ocitneme se 
přibližně po 1 km v místě lidově nazývaném „Prašivec“ 
na nejvyšším vrcholu lesa stejnojmenného názvu – Bře-
zina (574 m n. m.). Březinou procházela blíže nespecifi-
kovaná, ale hlavně místními občany velmi užívaná vy-
cházková cesta „okolo rybníka Peklo“; od roku 2005 je 
součástí Naučné stezky Josefa Klementa. Les je bohatý 
na houby a lesní plody. Podél jeho východního okraje 
je položena komunikace do Věžničky, zalesněné břehy 
v severozápadní části omývá voda rybníka Peklo. V se-
verovýchodní části lesa, blíže k městu, byl v letech 1963 
a 1964 vystavěn areál budov pro účely Českého svazu 
výrobních družstev, sloužící pro ubytování učňů z oboru 
hodinář; nyní v soukromém vlastnictví. Březina je zmi-
ňována v neslavném případu Leopolda Hilsnera, neboť 
zde byla ve smrkovém mlází, nedaleko úvozu do Věž-
ničky, nalezena zavražděná Anežka Hrůzová. V místě 

nálezu je symbolický hrob. Vel-
kou zásluhu o udržování lesního 
porostu ve II. polovině 20. stole-
tí měl lesník Karel Skočdopole, 
jehož úsilím byla založena tzv. 
lesní školka, postavena lesní 
chata „Karel“ a vysázeno něko-
lik tisíc stromků. 

V lokalitě Nad Březinou, 
přibližně jeden kilometr jiho-
západním směrem od města, je 
registrován významný krajinný 
prvek s výskytem chráněných 
druhů rostlin (vemeník dvoulis-
tý, turan obecný ad.). Les Březi-
na náleží do majetku města, je 
spravován Lesním družstvem 
Polná a má rozlohu 93,5 ha.

Obecní les. Pod Svatoňovým 
kopcem (541 m n. m.)  přibližně 

Lávka přes Zhořský potok v lese Březina; pohlednice 1935 (archiv JP)

Srocení lidí při výletu s hudbou na vrchu Homole v lese Březina, pořádaném sborem dobrovolných 
hasičů 28. června 1914 (foto Adolf Veselý, archiv KZHP)



139

v polovině cesty ve směru na obec Brzkov, severně od 
Polné, se prostírá Obecní les, častěji nazýván „Obecník“. 
Má rozlohu 31 ha a je v majetku města. Jak napovídá 
mapa panství z roku 1777, podél „Obecníku“ přes Sva-
toňův kopec vedla stará komunikace z Polné do Stříbr-
ných Hor, využívaná zejména v dobách, kdy se ve Stří-
brných Horách těžila ruda. V Obecním lese se na růz-
ných místech nacházejí zdravá silná mraveniště, která se 
na území ČR stávají stále větší vzácností. V  posledních 

 desetiletích početnost populací 
lesních mravenců u nás výrazně 
poklesla. Mravenci lesní mají vel-
ký význam pro ochranu lesů před 
škůdci, a proto jsou zařazeni mezi 
zvláště chráněné živočichy. Obec-
ní les by proto měl být v nejbližší 
době zařazen do ochranného pří-
rodního pásma.

Z městské části Nové Dvory 
je to jen několik set metrů do lesa 
zvaného Niederholec, jinak též 
Midrholec. Les se táhne od tratě 
zvané Hájky, od silnice z Polné do 
Dobronína severozápadním smě-
rem, až k železnici severozápadní 
dráhy a břehům Zlatého potoka. 
Oproti již zmíněným lesním poros-
tům je zde častější výskyt borovice 

černé. Les je bohatší na borůvky a je rájem houbařů. 
Vede tudy vedlejší silnice z Nových Dvorů do Dobro-
nína. Jak dotvrzují zápisy kronikáře Antonína Pittnera, 
v 60. a 70. letech 19. století se zde konalo několik „tábo-
rů lidu“, organizovaných tehdejšími veřejnými činiteli.

Vápenka. Les se nachází v severním prostoru od 
města mezi komunikacemi na Hrbov a Brzkov, proté-
ká tudy Skrýšovský potok. Kdysi se tady těžil vápe-
nec, odtud i název lokality. Severozápadně od lesa leží 

Pohled na lesní masiv Březina a část rybníka Peklo z letadla; 2008 (foto Lucie Prchalová)

Les Březina zčásti lemuje choboty a břehy rybníka Peklo; 2008 (foto JP)
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 Hrbovský lom; kolem lomu se dostaneme k Hrbovské-
mu mostu a dále do příměstské části Hrbov. K Vápence 
se vztahuje několik pověstí, zaznamenaných polenským 
písmákem Rudolfem Radoušem.

Panský les. Porost začíná za židovským hřbito-
vem směrem do Borského údolí. Les má rozlohu 44 ha 
a z větší části zasahuje do katastru obce Věžnice. Býval 
v majetku vrchnosti, po roce 1922 ve správě polenského 
okresu. V okolí tzv. Popsané skály, v „rezervaci“ hadco-
vé flóry, roste vzácný sleziník hadcový. Lesem prochází 
turistická stezka zeleného značení, od jihu na sever ve-
doucí do Přibyslavi.

Pod Celenským kopcem. Na jaře roku 1953 bylo na 
stráních za pilou Na Podhoře vysázeno 2100 převážně 
jehličnatých stromků. Další výsadba pod Celenským 
kopcem pokračovala i v následujících letech. Postupně 
bylo osázeno přibližně 20 ha plochy. V současnosti se 
v těchto místech nachází již vzrostlý les. 

Parky a zahrady

Vraťme se do města. Kdo by rád nenavštívil parky 
přímo ve městě. Obzvlášť, když toužíme po chvíli od-
dechu v tichém prostředí a přitom nemáme v úmyslu 
– nebo nemůžeme – ujít dlouhý kus cesty. K takovým 
místům patří „Háječek“ nad jatky, lesopark na Kateři-
nově, již zmíněný Parkán, případně parčík u městské-
ho rezervoáru nebo Kalvárie… Chvíle pohody a odre-
agování nacházejí majitelé pozemků v zahrádkářských 
koloniích. Zelené plochy mají svůj ekologický význam 
i v takových částech města, jakými jsou autobusové 
nádraží, zdravotní středisko, sídliště v Palackého ulici, 
na hrázi rybníka Peklo aj., i když tato místa, vzhledem 
k ruchu plynoucím z automobilové dopravy, tichými lo-
kalitami zrovna nazvat nemůžeme.

Park na Husově náměstí. Řada občanů využívá 
k odpočinku i rušnou část města – Husovo náměstí, kde 
si rádi odpočinou např. ve stínu lip v parku. Obzvláště 
v době, kdy lípy kvetou a počasí to umožní, je zde pří-
jemné posedět na lavičkách. Prozíravost radních města 
z konce 19. století, kteří rozhodli zakomponovat do pro-
storu náměstí tolik zeleně, musíme dnes ocenit. Rovněž 
předsevzetí – zřídit po demolici vyhořelé soudní budovy 
uprostřed náměstí další park – se ukázalo jako správ-
né. Vhodně byla vyřešena parková úprava také v letech 
2003 a 2004; škoda jen, že původní projekt byl naplněn 
jen zčásti. Parkové náměstí s množstvím zelených ploch 
tak umožňuje návštěvníkům příjemnou relaxaci i přesto, 
že jsou při odpočinku obklopeni desítkami parkujících 
či projíždějících vozidel. Výraznou dominantou v zeleni 
je mohutná, rozsochatá, nebo chcete-li košatá, lípa srd-
čitá uprostřed náměstí. Byla zde zasazena 28. října 1928 
u příležitosti 10. výročí vzniku čs. republiky. Zajíma-
vým stromem je zvláštní druh jírovce – kaštan u velké 

Morávkovy kašny s vodníkem; jeho malé plody bez ost-
nů mají hruškovitý tvar. V dolní části náměstí roste od 
konce čtyřicátých let minulého století dnes již mohutný 
smrk stříbrný. Jiný, vzrůstem menší smrk téhož druhu je 
každoročně slavnostně osvětlován jako vánoční strom. 
Původní akáty a kaštany při severní straně náměstí byly 
nahrazeny lípami. V letních měsících zbarví park pestré 
záhony růží. V roce 2003 a 2004 prošel park důkladnou 
regenerací. 

Park na Sezimově náměstí. Po odstranění masných 
krámů (1871) byl v ústí náměstí zřízen park. Zastupitel-
stvo zde dalo vysázet javory, topoly a ve třech řadách 
keře… Později sem byly umístěny lavičky. Park byl až 
do zrušení Sezimova ústavu pro přestárlé (v roce 1949) 
využíván pro odpočinek zejména chovanci ústavu. Bez 
uvážení bylo po roce 1950 na náměstí vysazeno pět smr-
ků stříbrných; dva z nich po letech růstu začaly svý-
mi kořeny narušovat základy kamenného schodiště od 
kašny k ochozu děkanského chrámu. Koncem 20. století 
svým vzrůstem již narušovaly celkový vzhled historic-
ké stavby. V roce 2009 město přistoupilo ke komplexní 
regeneraci zeleně na náměstí. Nevhodné a nemocné dře-
viny byly vykáceny, u stávajících bylo provedeno zre-
generování a konzervace včetně odstranění usychajících 
větví. Došlo k zásadní úpravě parkových svahů a dopl-
nění zeminy, výsadbě nových stromů a keřů a založení 
trávníků. V rámci projektu byla provedena i nová úprava 
okolí kašny a fontány se sochou Hébé. Změny se výraz-
ně pozitivně promítly do celkového vzhledu parku i ná-
městí. Na zeleň v jeho prostoru navazuje lipová alej za 
budovou bývalého Sezimova špitálu, vysázená koncem 
19. století. Hlavní funkce parkových ploch náměstí je 
rekreační a reprezentační; veřejná urbanistická zeleň tak 
plně uspokojuje potřeby obyvatel města.

Další významnou plochu urbanistické zeleně města 
představuje lesopark na Kateřinově. Je řešený z pře-
vážné části jehličnany zastoupenými borovicí černou 

Lipové stromořadí s lavičkami, odpočinkové místo pro obyvatele 
i návštěvníky města v horní části Husova náměstí; 2007 (foto JP)
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a modřínem, stráň doplňuje několika kmeny jírovec 
maďal a javor klen. Po roce 1990 byl již prořídlý park 
dosazován borovicí, modřínem a smrkem. V roce 2001 
byl v horní části postaven vysílač pro Český mobil a Ra-
diomobil. U kostela sv. Kateřiny jsou lavičky, využívané 
návštěvníky k odpočinku. Lesopark navazuje na les Bře-
zina na druhém svahu vrchu směrem k rybníku Peklo. 

Ze západní strany lesoparku je hezký výhled na rybník 
Peklo a zástavbu městské části Zápeklí. 

Kalvárie. Pro fyzicky zdatnější je příjemným zá-
žitkem vycházka na vrch Kalvárie, o kterém již byla 
zmínka. Koncem 19. století byl osázen listnatými dře-
vinami – lípami a javory. V nikoliv mírném stoupání se 
sice návštěvník trochu zadýchá, ale stojí to za to. Kli-
katá pěšina „křížové cesty“ nás přivede na samý vrch. 
Zvláštní obdiv místa umocní výhled od tří kamenných 
křížů na část povodí Šlapanky, tekoucí Borským údo-
lím, a židovský hřbitov. Uspokojit návštěvníka může 
také prohlídka kapliček a Božího hrobu. Majitelé fotoa-
parátů neopominou pořídit si z tohoto místa na památku 
několik snímků.

Háječek. Za Varhánkovou ulicí, směrem k Varhán-
kovu rybníku, podél bývalé Lázničkovy zahrady, se 
nachází tzv. Plíčkova stráň. Od roku 1912 je osázena 
jehličnany, převážně smrkem ztepilým. Háječkem vede 
pěšina, využívaná k procházkám, venčení pejsků i ry-
báři při cestě s pruty za svým koníčkem. Při pěšině je 
rozmístěno několik laviček. 

Parkán. O něm jsme si již něco řekli v kapitole 
o hradu a zámku. Jistě již za dávných časů sloužil hrad-
ní parkán porostlý zelení k vycházkám a oddechu nejen 

Souvislý pás městské zeleně v centru Husova náměstí pokrývá přibližně třetinu jeho plochy; 2008 (foto Lucie Prchalová)

Lesopark na vrchu Kateřinov; 2007 (foto JP)
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hradních pánů. Je známo, že ke chvílím odpočinku vyu-
žívala toto klidné místo s výhledem na rybník Peklo při 
svém pobytu v Polné i spisovatelka Božena Němcová. 

Zahrady. Polná bývala ještě v 19. století obklopena 
rozlehlými zahradami. Již v roce 1832 založili místní 
sadaři Štěpařskou společnost s úmyslem šířit a zakládat 
zahrady a sady v okolí města. Z ovocných stromů, jak je 
uvedeno v dobových zápisech, převažovala jabloň, tře-
šeň a hrušeň. Ovocné stromy se často vysazovaly i podél 
vozovek. Tak např. v roce 1886 bylo při silnicích vedou-
cích z Polné do různých světových stran vysázeno na 
330 stromků, převážně jabloní a třešní. V současnosti je 
sadařství a zahradničení ve velkém již na ústupu. Z ně-
kolika málo pozemků, vyhrazených v posledních letech 
pro tuto činnost, zmíníme jen větší celky, vlastně za-
hrádkářské kolonie. Ty slouží svým uživatelům a jejich 
rodinným příslušníkům nejen k oddechu od všedních 
starostí, ale např. k výzdobě bytových prostorů různými 
druhy zde vypěstovaných květin. Před časem přispěly 
i k doplnění kuchyně výpěstky dříve nedostatkového 
ovoce a zeleniny. Místní zahrádkáři využívají k uplatně-
ní svého smysluplného koníčka několika lokalit. Předně 
je to zahrádkářská osada U Varhánkova rybníka, vlastně 
jedna z nejstarších, založená již počátkem 50. let minu-
lého století. Pozemek byl po roce 1990 vrácen původní-
mu majiteli v restituci, v pronájmu je zahrádkáři nadále 
využíván. Pro nebývalý zájem „pěstitelů“ poskytovalo 
město (stát) k zahrádkaření další nevyužité pozemky, 
většinou ovšem po roce 1948 soukromým hospodářům 
zkonfiskované. Vznikly tak poměrně rozlehlé zahradní 
celky nad vrchem Kalvárie, na Kateřinově, pod Zimo-
vým rybníkem, na bývalém pastvišti pod Žejdlicovou 
ulicí, za panelovou výstavbou v ulici Palackého. Osady 
na Kateřinově a nad Kalvárií byli nuceni členové MO 
Čs. zahrádkářského svazu (ČZS) po vrácení majite-
lům opustit a z větší části nejsou pro tyto účely vyu-
žívány. Pozemek zahrádkářské kolonie v místě zvaném 
Na Chmelnici, na bývalém pastvišti, byl ve vlastnictví 

 Pozemkového fondu ČR, který jej uživatelům rozprodal. 
Stejně tak jsou dále v užívání i kolonie pod Zimovým 
rybníkem a za sídlištěm v Palackého ulici; tyto pozem-
ky prodalo uživatelům Město Polná. Výrazné snižování 
členské základny ČZS a pokles zájmu o zahrádkářskou 
a sadařskou činnost v posledních letech jsou v porovná-
ní s obdobím před rokem 1990 způsobeny dostatečným 
zásobováním ovocem a zeleninou v obchodní síti po celý 
rok. Z těchto důvodů jsou zahrady využívány spíše pro 
oddech a rekreaci a zájmová činnost mnohých majitelů 
a nájemců se orientuje na okrasné zahrádkaření (pěsto-
vání květin), budování chat, krbů a odpočinkových míst, 
ke grilování atp. 

Památné stromy

V katastru Polné je registrován jeden památný strom 
– borovice černá v trati Amerika, vysoká 14 m, s ob-
vodem kmene 220 cm. Stojí při silnici č. 352 z Polné do 
Ždírce, několik set metrů za železniční tratí přetínající 
silnici. Údajně zde byla zasazena vystěhovalci z Polné 
do Ameriky v polovině 19. století. Právě tudy putovalo 
několik rodin se svými skrovnými zavazadly do Jihla-
vy na dráhu a odtud do německých Brém a lodí dále 
do „Nového světa“. Za pozornost stojí obrovitá borovice 
v Jungmannově ulici, rostoucí v Saláškově zahradě; má 
větší obvod a je podstatně vyšší a mohutnější než bo-
rovice v trati Amerika. Mohutnou korunou udivuje již 
zmíněná lípa srdčitá v centru Husova náměstí. 

Louky Na Chmelnici (tzv. „Pastviště“), východně od centra města, – 
v současnosti zahrádkářská osada; kolem roku 1940 (archiv MM) Borovice černá v trati Amerika; 2009 (foto Lucie Prchalová)
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V městské části Hrbov stojí mezi domy čp. 63 a 67 
prastarý památný dub zimní, vysoký přibližně 20 m, 
s obvodem kmene 435 cm.

V této krátké kapitole bych ještě rád zmínil význač-
ný strom v blízkosti města, zvaný „Bechyňova lipka“. 
Na nejvyšším bodě kopce (572,5 m n. m.) – trati uvádě-

né v turistických mapách příznačně U Bechyňovy lip-
ky, přibližně 2 km východně od Polné, ale již v katastru 
obce Záborná, – roste lípa srdčitá, vysoká 12 m, s obvo-
dem kmene 247 cm (měřeno ve výšce 120 cm od země). 
Mohutný strom, který vytváří výrazný orientační bod, 
nelze v krajině přehlédnout. Trať i lípa byly pojmenová-
ny po rodině Bechyňově z čp. 31 v nedaleké Záborné, 
které patřily zdejší pozemky. Kdo a kdy lípu vysadil, 
není známo; její stáří se odhaduje na 100 až 150 let. Před 
cca 25 lety byl strom zasažen bleskem a jedna pětina 
koruny i s částí kmene byla odlomena. Jádro stromu 
od vzniklé rány sice vyhnívalo, ale v posledních letech 
začalo pomalu obrůstat; Bechyňova lipka bojuje o své 
přežití. Poblíž lípy byl po roce 1970 armádou zřízen be-
tonový kryt (bunkr), sloužící jako strážní stanoviště při 
občasných vojenských cvičeních v době totality. 

Naučné stezky 

V pětitisícovém historickém městě Polná, ležícím 
v srdci Českomoravské vrchoviny uprostřed lesů, lze 

v současnosti využít k poznání přírodních krás zdej-
ší krajiny dvě naučné turistické stezky – Pojmannovu 
a Klementovu. Zatímco Naučná stezka Josefa Klementa 
vznikla zcela nedávno, na památku tragicky zesnulého 
předsedy místního Klubu českých turistů Josefa Kle-
menta, Pojmannova stezka má svou tradici a v roce 2012 
si připomeneme 100 let od jejího otevření.

Pojmannova stezka. Na vzniku stezky v letech 
1909 až 1912 měli nej větší zásluhu starosta Kateřinova 

Bechyňova lipka; 2009 (foto Karel Koumar)

Pojmannova stezka; pohlednice 1914 (archiv JP)

Doubravník, dřevěný přístřešek na Pojmannově stezce; pohlednice 
1935 (archiv JP)
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a továrník Václav Pojmann (1849–1925), který projekt 
financoval, a muzejník Břetislav Rérych (1872–1936), 
který cestu vedoucí Borským údolím projektoval, pro-
pagoval a spolu se členy okrašlovacího spolku Viktorin 
a za podpory města Polná vybudoval. 

V roce 1911 byly v úseku dlouhém cca 2 km posta-
veny dva altány, sedátka a odpo činková místa. První 
altán, zvaný Doubravník, byl zřízen na vyhlídkovém 
místě, nad skálou mezi rybníky Bor a Kukle. Druhý al-
tán, zvaný Ježibaba, byl spíše malou chatou bez dveří 
a oken – jakousi volně přístupnou chaloupkou. Chatka 
Ježibaba stávala ve stráni na pravém břehu Kukle (dnes 
je v těchto místech oplocený dubový porost). V roce 
1912 byla Pojmannova stezka dokončena usazením ně-
kolika laviček a prodloužením o 1 km kolem Cikánčiny 
studánky, kde byl rovněž postaven kruhový altán, a přes 
kamenný empírový most na silnici z Polné do Přibysla-
vi. Vycházková trasa vedená z historického centra měs-
ta ulicí Pod Kalvárií k Borskému rybníku, pak kolem 
bývalého Štohanzlova mlýna a dále půvabnými přírod-
ními místy – lesním porostem po břehu rybníka Kukle 
a Obecním lesem zpět do Polné – se na několik dese tiletí 
stala chloubou města Polná. Byla hojně využívána a na-
vštěvována turisty z širo kého okolí i místními občany. 
V letech 1912 až 1930 bylo vydáno 8 různých pohlednic 
z několika míst Pojmannovy stezky. 

Po dvou velkých po vodních (1925 a 1926) se stala 
trasa na čas neschůdnou, ale v následujících dvou letech 
byla přičiněním místních občanů znovu upravena. V pa-
desátých a šedesátých letech 20. století následkem půdní 

eroze, nárůstu náletových dřevin a hlavně nezájmu ob-
čanů stezku udržovat, bohužel, postupně zanikla. 

Koncem 90. let minulého století začala Pojmannovu 
stezku nezištně obnovovat rodina Bednářova z Polné. 
Jejich snahou bylo opět vyzdvihnout překrásné a ne-
právem již opomí jené přírodní části v Borském údolí 
kolem rybníků Bor a Kukle. Po moc při rekonstrukci 
stezky nabídli v roce 2002 také členové Klubu českých 
tu ristů a Klubu Za historickou Polnou. Při několika spo-
lečných pracovních vycházkách byly postupně rozšíře-
ny a upraveny některé lesní pěšiny a úseky polních cest. 
V měsíci dubnu 2003 se parta nadšenců rozrostla o další 
pomocníky. Vybu dována byla dvě zastřešená odpoči-
vadla – v místě zvaném U Borovice a pod hrází Kukle, 
v blízkosti obytných stavení (bývalé rasovny). V loka-
litě, kde nad Borským údolím poblíž chobotu rybníka 
Kukle stával zastřešený Doubravník, byl vybudován 
nový, pevnější s oplechovanou střechou. Na trase bylo 
zabudováno několik nových laviček… Na Pojmannově 
stezce, dlouhé přibližně 5 km, se v současnosti nachá-
zí několik odpočinkových míst a zastavení. Zásluhou 
všech zúčastněných dobrovolníků a za vydatné podpory 
města Polná se Pojmannova stezka opět stala pro veřej-
nost schůdnou, vyhledávanou a oblíbenou. 

Pro Polnou je velmi prospěšné, že místní Klub čes-
kých turistů vyvolal několik jednání s krajskou komi-
sí značení. Na základě pochopení funkcionářů klubu 
a oboustranně prospěšné spolupráce byla stezka krátce 
po otevření vyznačena tu ristickým pásovým značením 
žluté barvy. Registrace Pojmannovy stezky je tím za-

Borské údolí; před rokem 1940 (archiv MM)
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menta a synagoga. Pokračuje k bývalému měšťanskému 
pivovaru v Komenského ulici. Odtud návštěvník projde 
po zeleném značení k areálu hradu a zámku (3. zastávka) 
a potom do strmého kopce ke kostelu sv. Kateřiny, kde 
stojí jeden z informačních stojanů (4. zastávka), zabudo-
vaných členy KČT, Klubu Za historickou Polnou a míst-
ního Junáka (tyto tři organizace se rovněž společně po-
dílely na postavení nového mostku u židovského hřbitova 
i přes Zhořský potok v lese Březina). Stezka pak vede 
přes Kateřinov kolem rybníka Peklo a stáčí se k místu, 
kde byla zavražděna Anežka Hrůzová; i zde je umístěn 
dřevěný stojan s informační tabulí (5. zastávka). Oblou-
kem nás poté turistické značení zavede zpět k Peklu. 
V prudkém devadesátistupňovém zlomu turistické trasy, 
na rozhraní dvou chobotů Pekla, je po desetiletí umístěn 
a turisty k odpočinku využíván dřevěný altán, zvaný Pa-
raple. Po projití hráze a mostku kolem rybníka Březina 
dojdeme na druhý břeh Pekla s poetickým názvem „Viš-
ničky“ (6. zastávka), pak přijdeme opět k zástavbě – do 
ulice U Pekla. Dalším místem, které nás zaujme, je pra-
starý úvoz Kleštěr (7. zastávka), o němž je zmínka na ji-
ném místě. Z Kleštěru přejdeme k židovskému hřbitovu. 
I zde se na informační tabuli seznámíme s historií tohoto 
pietního místa (8. zastávka). Klíč od hřbitova je možné 
vyzvednout v nejbližším domku u hřbitova, kde bydlí ro-
dina Prchalova. Po prohlídce hřbitova nás stezka přivede 
na posvátný vrch Kalvárie. Pak se již trasa stáčí zpět do 
historického centra; ocitneme se na dvorku špitální bu-
dovy a kostela sv. Anny. Na Sezimovo náměstí projdeme 
nedávno zrekonstruovanými umělecky kovanými vraty. 
Necelých 8 km dlouhou procházku Klementovou stezkou 
lze ukončit návštěvou proslulého děkanského chrámu Na-
nebevzetí Panny Marie, který je v turistické sezoně ote-
vřen pro veřejnost. 

Obě stezky – Klementova i Pojmannova – byly ne-
dávno podrobně popsány v časopise Turista (č. 6/2008 
a č. 6/2009).

nesena do turistických map, vydávaných KČT. A jak se 
ukázalo, tento postup se v následujícím období odrazil 
pozitivně; v průběhu let 2004 až 2007 byly – stezka i sa-
motné město – turisty velmi navštěvovány. 

Pojmannova stezka, která začíná a končí na Husově 
náměstí v Polné, se po mnoha letech opět dočkala vel-
kého zájmu ze strany turistů a milovníků přírody; na-
učnou se stala nedávno. V roce 2006 vytvořili na trase 
 Pojmannovy stezky žáci z přírodovědného kroužku 
Klub Pampeliška při ZŠ Polná pět informačních tabulí 
o ekosystémech: lidská sídla, louka, les, rybník, pole. 
Tabule byly rozmístěny a upevněny za pomoci členů 
Klubu Za historickou Polnou po celé délce trasy. Tím-
to zpestřením získávají návštěvníci cenné informace 
o místní fauně a flóře. V letech 2005 až 2007 byl ještě 
vybudován přechod přes vlhké bažinaté louky v úseku 
za Cikánčinou studánkou na druhý břeh rybníka Kuk-
le. Projitím těchto míst lze navázat na turistické pásové 
značení zelenou barvou. Přechod umožňuje pohodl-
nější a kratší návrat zpět do města po severozápadním 
břehu Kukle okolo čistírny odpadních vod a židovské-
ho hřbitova. Návštěvník má tak možnost obejít celý 
rybník Kukle. Další potřebné informace lze dohledat 
na internetových stránkách po zadání hesla: Pojman-
nova stezka. 

Poděkování patří nejen všem, kteří zde po dobu ně-
kolika let dobrovolně a nezištně pracovali, ale také Měs-
tu Polná za vydatnou materiálovou i finanční pomoc při 
obnově stezky, členům a funkcionářům Klubu českých 
turistů za propagaci a také návštěvníkům, kteří dbají na 
udržování čistoty a pořádku po celém úseku trasy. Od 
jara do podzimu je stezka udržována.

Klementova stezka. Druhá turistická a naučná stezka 
vznikla v letech 2005 a 2006. Byla pojmenována po dlou-
holetém předsedovi místního klubu turistů, který zahynul 
při autonehodě. Začíná a po projití také končí na Husově 
náměstí. Má osm zastávek. Zpočátku je směrována přes 
Židovské město, kde je druhá zastávka – dům Josefa Kle-

Obnovený Doubravník na Pojmannově stezce; současný stav (foto JP)

Cesta Březinou kolem rybníka Peklo; 2004 (foto JP)
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Šimon Boruhradský (1650–1697), rodák z Polné. 
Misionář, architekt a stavitel, dodnes v Mexiku známý 
jako Simon de Castro. Syn polenského radního a písaře 
Václava Boruhradského. Po studiích na univerzitě v Olo-
mouci vstoupil do jezuitského řádu a působil šest let 
v kolejích v Litoměřicích, Praze a Klatovech. Na vlastní 
žádost se v roce 1678 vydal na cestu do misií v Mexi-
ku, kam připlul po rok trvajícím pobytu ve Španělsku. 
V Mexiku si brzy získal vě hlas jako do vedný stavitel 
a za čas vstoupil do služeb mexického místokrále mar-
kýze de la Laguna. Proslavil se, když zachránil město 
Mexiko před hrozí cími povodněmi stavbou důmyslných 
hrází a vyhlou bením svodného koryta. Po tomto úspě-
chu byl zván k provedení dalších významných staveb; 
krom jiných vypra coval projekt rekonstrukce místokrá-
lovského paláce v Mexiku po vel kém požáru. Po čase 
se vydal na další misijní cestu do neprobádané oblasti 
Marián ských ostrovů. Zemřel na lodi nakažen morem, 
pohřben byl námořnickým způsobem – do moře. Svou 
vzdělaností a dovedností se stal nejznámějším českým 
misionářem v Americe a v době velkých zámoř ských 
objevů a šíření křesťanské víry i evropské kul tury zná-
mou a uznávanou osobností. 

Vojtěch Bouček (1538–1571). Jezuita, člen řádu 
Tovaryšstva Ježíšova, profesor matematiky a děkan 
teolo gické fakulty ve Vídni, rodák z Polné. Chlapec-
ká léta prožil v Pardubicích, kam se rodina z Polné 
přestěho vala. Po studiích humanitní vědy, matematiky 
a filozofie ve Vídni se v roce 1555 stal bakalářem. Ve 
studiích pokračoval v Praze a jako první Čech vstoupil 
do nově založeného jezuitského řádu. Po složení řehol-
ního slibu v roce 1557 začal užívat jméno Adal bertus 
Bohemus. Dalších šest let studoval a působil v Římě. 
V roce 1561 byl promován magistrem filozofie a jme-
nován profesorem ma tematiky na prestižní Římské ko-
leji (Collegium Romanum). Po ukončení dal šího studia 
na univerzitě v Římě v roce 1563 promoval jako doktor 
teologie. V září 1563 odešel do Vídně, kde byl poslé-
ze jmenován profesorem teologie a o dva roky později, 
20. listopadu 1565, zvolen děkanem teologické fakul-
ty. Stal se také kancléřem vídeň ské univerzity. V roce 
1568 se zúčastnil synody v Olomouci, kam se sjelo na 
250 významných církevních hodnostářů. Kromě rod-
ného jazyka znamenitě ovlá dal němčinu, italštinu a la-
tinu. Napsal: Asseriones theologiae pro tuenda fidei 
catholicae veritate (1568). Před jmenováním rek torem 
pražské koleje v Klementinu podlehl ve svých 33 le-
tech morové nákaze. 

JUDr. Gertruda Čakrtová-Sekaninová (1908–
1986). Právnička a politička, dcera židovského továrníka 
Stiassného z Německého 
Brodu. V letech 1922–1927 
studo vala na gymnáziu 
v Německém Brodě a po 
úspěšném ukončení stu-
dia práv na UK v Praze 
(1928–1932) působila jako 
advokátní koncipientka 
v kanceláři Ivana Sekani-
ny, za něhož se provdala. 
Od studentských let byla 
činná v komunistickém 
hnutí, členkou KSČ se 
stala v roce 1932. V letech 
1942–1945 byla vězněna v nacistických koncentračních 
táborech. Po válce působila na ministerstvu zahranič-
ních věcí (1949–1957 náměstkyně mi nistra), po roce 
1957 byla vedoucí legislativního odboru mi nisterstva 
školství. V letech 1945–1949 byla členkou ÚV KSČ, 
1964–1969 poslankyní Národního shromáždění. V le-
tech 1968–1969 zastávala funkci místopředsedkyně 
Čs. svazu žen. Při hlasování v Národním shromáždění 
18. října 1968 hlasovala proti při jetí smlouvy o dočas ném 
po bytu sovětských vojsk na našem území. V říjnu 1969 
byla zbavena po slanec kého mandátu a vyloučena z KSČ. 
V období Husá kova totalitního re žimu byla signatářkou 
Charty 77 a aktivist kou VONS. V exilovém tisku publi-
kovala řadu příspěvků. Od roku 1983 žila v Polné. 

Václav Vojtěch Čapek (1645–1701). Katolický kněz, 
kronikář. Po vystudování jezuitské koleje a vysvěcení na 
kněze byl kaplanem na Vyše hradě a potom farářem v Při-
byslavi. Dne 17. května 1673 se stal děkanem v Polné. 
V roce 1684 dal vybavit kostel sv. Anny v Polné novými 
oltáři a obrazy, v roce 1688 nechal postavit novou věž pro 
dva zvony na kostele sv. Kateřiny. Založil (1680) a vedl 
pa mětní knihu děkanství Liber memorabilium ven. dom. 
V. A. Czapek ab anno 1680 a česky psanou pamětní knihu 
literáckého kůru Album aneb Kniha Ná božného bratr-
stwa kůru literáckého založena Leta Panie 1688. V letech 
1677–1701 byl v Polné místním školním dozorcem. Má 
největší zásluhu o zahájení stavby nového velko lepého 
chrámu Na nebevzetí Panny Marie. Po dohodě s majite-
lem panství Fer dinandem Dit rich štejnem v září 1699 byla 
stavba chrámu zahájena počátkem roku 1700; k vysvěce-
ní došlo na podzim roku 1707. Nového děkan ského koste-
la se však Čapek již nedočkal. Po roce 1700 se údajně stal 
kanovníkem ve Staré Boleslavi, kde krátce nato ze mřel. 

Žili v Polné

Gertruda Čakrtová-Sekaninová
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Prof. Bohumil Čeněk (1869–1960). Učitel hudby 
a zpěvu, sbormistr, rodák z Polné. Vyrůstal v rodině 
hudebníka a učitele hry na 
housle Karla Kindla v Pol-
né. Na studiích v Jičíně, kde 
navštěvoval učitelský ústav, 
začal skládat své první hu-
dební skladby pro tehdy 
oblíbené merendy. Hudební 
vzdělání si rozšířil u hudeb-
ního sklada tele Bohumila 
Vendlera. Všude, kde zpo-
čátku působil jako učitel na 
obecných ško lách (Tehov, 
Ježlovice, Úvaly u Prahy), 
byl také sbor mistrem míst-
ních pěvec kých souborů. V letech 1906–1913 byl učite-
lem hudby a zpěvu na Učitelském ústavu v Poličce, kde 
rovněž vedl pěvecký sbor – Kollár. Naposledy působil 
v místě, kde v mládí absolvoval pedagogická studia – na 
Učitel ském ústavu v Jičíně (1914–1930, od 1931 ve vý-
službě). Napsal několik metodicko pedagogických spisů 
a učebnic a mnoho hudebních skladeb, sborů a úprav. 
Jeho Škola zpěvu na základě moderních metod se dočkala 
pěti vydání (1920–1935). Zdo konalil hlasovou intonační 
metodu a u nás, ale i v několika dalších zemích, vydal 
pře hledné intonační tabulky. Byl nositelem vyznamenání 
„Za vynikající práci“ a titulu „Zasloužilý učitel“. 

Prof. Jaromír Diener (1906–1984). Gymnazijní 
profesor, botanik a mykolog, rodák z Janovic u Polné. 
Do roku 1915 žil s rodiči v Janovicích, pak se s mat-
kou odstěhoval do Polné, kde vychodil měšťanskou ško-
lu. Po maturitě na českém reálném gymnáziu v Jihla-
vě v roce 1925 přešel na přírodovědeckou fakultu UK 
v Praze studo vat přírodopis a zeměpis. Ve 24 letech se 
stal členem Čs. botanické společnosti. V roce 1933 ode-
šel učit na Pod karpatskou Rus do Užhorodu a pak učil 
v Rachově. Pilně sbíral přírodniny pro tehdejší zakláda-
né Huculské muzeum. Jako gymnazijní profesor působil 
v Jablunkově (1936–1938), v Telči (1938–1946) a nako-
nec až do odchodu do penze v Bruntále. Zúčastňoval 
se sjezdů botaniků, navštěvoval floristické kurzy ČSBS, 
vyvíjel mimoškolní činnost sběrovou a publikační. Byl 
také členem Čs. společnosti mykologické. V různých 
přírodovědných časopisech publikoval několik desítek 
studií a botanicky zaměřených příspěvků. Po slední roky 
svého života zaměřil svůj zájem na mykologii, hlavně na 
zeměpisné rozšíření hub, na podmínky, v nichž rostou, 
a na doku mentaci lokalit hub na Bruntálsku. Podstatně 
obohatil sbírky přírodo věd ného oddělení muzea v Brun-
tále, pro které založil mykologickou sbírku. Roz praco val 
květenu Bruntálska pro Botanický ústav ČSAV a kvě-
tenu někte rých ob lastí Českomoravské vrchoviny pro 
Muzeum Vysočiny v Jihlavě. 

Ferdinand Ditrichštejn (Dietrichstein) (1636–1698). 
Šlechtic, nejvyšší císařský soudce, nejvyšší komoří 
a zemský hejtman na Moravě, rytíř řádu Zlatého rouna 
a člen rady říšských knížat, v letech 1655–1698 majitel 
polensko-přibyslavského panství. Velmi ovlivnil život 
lidí v Polné a vývoj města i panství. V roce 1652, kdy 
již za nemocného otce Maxmiliána Ditrichštejna panství 
spravoval, dovezl do Polné z Říma dar papeže Inocence 
X. – ostatky sv. Liguriáše, který se posléze stal patronem 
města a polenské Mrkvancové pouti. V roce 1657 potvr-
dil Polné městská privilegia, snížil dávky z vaření piva 
a soukeníkům postoupil nově vybudovanou barvírnu. 
V následujícím roce dal znovu vystavět švédským voj-
skem vypálený kostel sv. Kateřiny v Polné. V roce 1665 
povolil postavit v Růžové ulici městskou lázeň. Židům ži-
jícím na okraji města upravil v roce 1676 jejich postavení 
a v roce 1681 jim smluvně umožnil výstavbu Židov ského 
města se synagogou. V roce 1680 dal vydláždit hlavní po-
lenské náměstí a na vazující ulice. Pro šest chudých dal 
v roce 1689 postavit špitál a rok nato zahá jil důkladnou 
přestavbu zpustlého a Švédy pobořeného, předtím vý-
stavného hradu. Rekonstrukce trvala čtyři roky, znovu 
bylo vybudováno předhradí, vý chodní a jižní část; v roce 
1693 byla na nádvoří postavena kašna a zaveden vodovod. 
V přestavěné části dal zřídit byty pro úředníky vrchnosti. 
V Brně založil ústav šlechtičen a v Přibyslavi dal v roce 
1692 postavit špitál pro 13 chudých žen. Podstatně rozšířil 
panství Polná-Přibyslav (1667 – při kou pil k velkostatku 
ves Bílek u Chotěboře, 1677 – panství Krucemburk, 1693 
– statek Jitkov). Vlastnil ještě panství Mikulov, Bu dyni, 
Libochovice, Nepomyšl, Vlachovo Březí ad. S manželkou 
Marií Alžbětou měl 17 dětí. V jeho šlépějích šel nejstarší 
z dětí Leopold, který Polnou a Přibyslav zdědil (v letech 
1700–1708 financoval stavbu velkého barokního chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie).

Bohuslav Fišer (1906–1980). Učitel, muzikolog 
a spisovatel. Vyrůstal v hudební rodině; hrál na housle, 
violu, lesní roh a klávesové 
nástroje. Do Polné přišel 
v roce 1927 jako učitel na 
obecné škole. V polenském 
okrese působil ve školství 
sedm let (Dobroutov, Si-
rákov, Nové Dvory, Jano-
vice). V letech 1936–1941 
vyučoval na Měšťanské 
škole v Polné a od roku 
1937 byl ředitelem živnos-
tenské školy pokračo vací. 
Od roku 1941 působil ve 
školství mimo Polnou, vět-
šinou v Praze. V Polné byl 
jednatelem a osm let diri-
gentem Pěvecko-hudebního spolku Čestmír a působil 
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i v jiných spolcích. V říjnu 1935 založil při Čestmíru 
dětský pěvecký sbor (až 115 členů), který vedl, a pro kte-
rý upravoval písně. Ve sborníku Polen sko (1938–1941) 
publikoval ně kolik článků, psal divadelní hry, sbíral 
a zaznamenával staré lidové písně, po pěvky, venkovské 
povídačky, pověsti a obyčeje. Napsal a vydal monogra-
fii o slavném loutkáři Matěj Kopecký žebrák bohatýr 
(1947) a knihu pověstí Třemšínský po klad (1973). V roce 
1969 se vrátil jako důchodce na několik let do Polné 
a dva roky vedl dětský pěvecký sbor. Provedl podrobnou 
a pře hlednou katalogizaci polenského hudebního archi-
vu literáckého bratrstva ulo ženého v polenské pobočce 
Muzea Vysočiny. V roce 1998 vyšla jeho sbírka Lidová 
píseň na Polensku. Zabýval se také psaním poezie, po-
hádek a historických příběhů; v pozůstalosti zane chal 
několik sešitů s více jak 300 básněmi, rukopis Obrázky 
z druhého do mova (kapitoly z historie Polné), notový ar-
chiv a řadu písemností se vztahem k Polensku.

Petr Bedřich Florian (1693–1775). Katolický kněz, 
kronikář. Po studiích v konventu sv. Bartoloměje v Pra-
ze toužil poznat významná 
posvátná místa v cizích ze-
mích. Několik let cestoval 
a mj. navštívil také dvakrát 
hrob svého patrona – sv. Pe-
tra – v Římě. Rodák z Do-
mažlic přišel do Polné jako 
kaplan v roce 1725. O pět 
let později byl jmenován 
děkanem a svěřený úřad 
v Polné zastával svědo mitě 
až do své smrti. Téměř pa-
desát let latinsky sepisoval 
události v Polné v pamětní knize Manu scripta vel Liber 
memorabilium venerabilis domini Petri Florian, decani 
pol nensis ab anno 1726, kterou založil. V roce 1750 dal 
částečně na své náklady, částečně ze sbírek věřících po-
stavit sousoší Nej světější Trojice na hlavním (Husově) 
náměstí v Polné, v roce 1753 se zasloužil o přestavbu 
kos tela sv. Mikuláše v Nížkově, na niž také finančně při-
spěl. V závěti odkázal polenské obci veškeré své jmění 
a město tak mohlo z části uhradit dluhy z tereziánských 
válek. Na svoje přání byl pohřben v sakristii dě kanského 
chrámu v Polné. Byl jednou z nejvýznamnějších osob-
ností duchovní správy v Polné.

Prof. Dr. Ing. Rudolf Gilbert (1896–1984). Inženýr 
chemik, pedagog a výzkumný pracovník, soudní znalec 
v oboru fi latelie se narodil v Polné, v domě čp. 26 na 
Husově náměstí. Studium na ČVUT v Praze přerušené 
narukováním do války dokončil v roce 1921 (inže nýr 
chemie). Od roku 1921 žil trvale v Praze. V roce 1923 se 
stal profesorem na Státní odborné škole grafické v Praze, 
kde učil chemii, foto chemii, fotofyziku, optiku pro foto-

grafy, teorii reprodukč ních 
technik, nauku o barvách 
a technologii materiálu. 
V období první repub liky 
byl správ cem fyzi kálního 
a chemického kabinetu, 
své znalosti uplatňoval 
také v konzervátorském 
oddělení při grafické škole. 
Doktorskou práci Studie 
pou žití vysychadel pro bar-
votisk v chemigrafii obhá-
jil v roce 1938. Publikoval 
v odborném tisku, napsal 
několik učebních textů. Ve své odborné technické čin-
nosti zůstal celý život zaměřen na polygrafii, trvale se 
věnoval výzkumu, praktické grafice a peda gogické čin-
nosti. Příruční odborně technická a filozofická knihov-
na, kterou vybudoval, čítala deset tisíc svazků. Od mlá-
dí se zajímal o poštovní známky. V roce 1918 se stal 
členem a později dlouholetým předsedou Klubu filate-
listů 00-01 v Praze. Známkovou tvorbu pečlivě studo-
val, v období 1926–1965 ověřoval pravost vzácných čs. 
známek. Několik let působil jako redaktor časopisu Tri-
buna filatelistů, kde publikoval řadu příspěvků. Stal se 
nejvýraznější osobností česko slovenské filatelie a světo-
vě uznávaným soudním znalcem. Byl členem Meziná-
rodního svazu filate lis tických znalců v Mnichově. Od 
počátku 20. let byl členem Spolku polenských rodáků 
v Praze. Realizoval his torické přednášky, které od roku 
1922 průkop nicky obo hacoval pro mítáním ob rázků; 
řadu z nich uspořádal počínaje rokem 1920 v Polné. 

MUDr. Zdeněk Hejl (1920–1999). Lékař – chro-
nobiolog, výzkumný pracovník, rodák z Polné. Po vy-
chození pěti tříd Obecné školy v Polné navštěvoval od 
svých jedenácti let Státní čs. reformní reálné gymnázi-
um v Jihlavě (1931–1939). Po dokončení studia na UK 
v Praze v roce 1948 působil jako lékař ve Vimperku, 
Ružomberoku, Mariánských Lázních, Kolíně, Praze, 
Polné a nakonec v Jihlavě. Vedle lékařské praxe praco-
val i vědecky, publikoval a přednášel. Výzkumnou práci 
zaměřil na chronomedicinu a chronobiologii a v těchto 
nových oborech se stal průkopníkem. V roce 1983 zalo-
žil a předsedal Odborné pracovní sekci pro chronobiolo-
gii při Čs. bioklimatologické společ nosti ČSAV. V roce 
1987 se stal členem poradního výboru v Evropské spo-
lečnosti pro chronobiologii. Znalost angličtiny, němčiny 
a francouzštiny mu umožnila publikovat v zahraničním 
odborném tisku. Za dobu své bohaté lé kařské praxe 
a odborné čin nosti vydal 19 výzkumných prací, 79 lé-
kařských studií, uspořádal 232 před nášek, vydal 20 abs-
trakt a 76 textů, zúčastnil se 32 konferencí, 4 rozhlaso-
vých relací a 158 setkání. Založil hnutí For Life, které 
se za krát kou dobu stalo známým po celé republice. Byl 
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členem sdružení Ochrana ne narozeného života v Praze, 
Sdru žení Čs. rodina v Pardubicích, Centra pro rodinu 
v Olomouci, Donum vitae v Bratislavě, Mezinárodní-
ho svazu lékařů vážících si lidského života, předse dou 
zdravotní komise OV ČSL v Jihlavě a ÚV ČSL v Praze, 
funkcionářem župní rady a jednoty Čs. Orla, předsedou 
Katolického Spolku pod ochranou sv. Josefa… V důcho-
dovém věku žil v Polné. Zúčastňoval se veřejného i kul-
turního ži vota; byl členem pěveckého sboru Čestmír 
a spolku Lidový dům. Svou knihovnu a dokumentární 
videofilmy, které sám natočil, odkázal farní knihovně 
na děkanství v Polné. 

Bohuslav Hladík (1918–2008). Muzejník, regionál-
ní historik, numismatik, ornitolog a sběratel. Narodil se 
v rodině obchodníka Jana 
Hladíka. V Polné vychodil 
pět tříd obecné a první roč-
ník měšťanské školy, v le-
tech 1930–1934 navštěvo-
val gymnázium v Němec-
kém Brodě. Pak přestoupil 
na Obchodní akademii 
v Chrudimi, kde v červnu 
1938 maturoval. V roce 
1938 složil na Karlově uni-
verzitě v Praze zkoušku 
ze srbštiny a chorvatštiny. 
V letech 1938–1949 praco-
val v obchodě svého otce, po znárodnění dva roky jako 
prodavač v prodejně Pramenu; od roku 1951 byl hlav-
ním účetním správy Pramenu v Jihlavě. V lednu 1954 
nastoupil na místo knihovníka do Krajského muzea 
v Jihlavě, kde byl záhy ustanoven samostat ným odbor-
ným pra covníkem pro numismatiku. Popsal a publiko-
val 41 nálezů mincí. V letech 1957–1972 redigoval sedm 
svazků Vlastivědného sborníku Vysočiny, odd. věd pří-
rodovědných. Od 1. července 1962 do odchodu do důcho-
du v září 1980 byl vedoucím polenské pobočky Muzea 
Vyso činy v Jihlavě. V památkově chráněné budově čp. 
77 v Poděbradově ulici vybudoval muzejní expozici Sta-
rá škola. Pro muzeum získal v roce 1966 starý ná bytek 
po lenské lékárny z konce 18. století a pře budoval expo-
zici Lékárna U Černého orla (oficina, materiálky a la-
boratoře). V krátké době zřídil také samostatnou expozi-
ci Hrnčířská dílna. Rozšířil ex pozici Ná rodní obrození, 
doplnil a znovu uspořádal sbírku starých hodin a ex-
pozici Ku peckého krámu. Rozsáhlá je jeho publikační 
činnost. Z historie, etnografie, numisma tiky a filokartie 
zveřejnil více jak 80 většinou původních příspěvků. Pu-
blikoval ve Filokartii, Nu mis matickém sborníku, Polen-
ském zpravodaji, Polensku, Vlasti vědném sbor níku Vy-
sočiny, Informacích poštovní histo rie ad. Knižně vyšly 
publikace: Stará polenská škola (1965 a 1991), Lékárna 
„U Černého orla“ v Polné (1966), Historický kalendář 

města Polné (1969), Božena Němcová a Polná (1976 
a 1983), 180 let ochotnického divadla v Polné (1978). Je 
autorem 32 přednášek z historie a ornitolo gie, z nichž 
dvě přírodovědné byly předneseny v zahraničí. Od roku 
1928 byl čle nem skautské organizace Junák, později ju-
náckého Klubu oldskautů. Rada Junáka ČR mu v roce 
1992 udělila jedno z nejvyšších skaut ských vyznamená-
ní – „Řád čestné lilie v trojlístku“, v roce 2002 obdržel 
ju náckou „Medaili díků“. V únoru 1990 se stal jedním 
z prvních členů Klubu Za historickou Polnou a v roce 
1996 členem redakční rady obnoveného sborníku Polen-
sko. Jeho celoživotním zájmem byla ornitologie. V roce 
1941 se stal členem České společnosti ornitologické a od 
té doby většinu vol ného času věnoval výzkumu ptactva 
v širším okolí Polné. Přes 30 let prováděl kroužkování 
ptáků pro Národní muzeum v Praze. O ptactvu uveřejnil 
61 článků. Roku 1958 byl zařazen do soupisu sto devate-
nácti našich nejvýznamněj ších zoologů v poválečné éře. 
V roce 2000 obdržel Čestnou cenu města Polné.

Josef Hofrychtr (1861–1933). Učitel; redaktor a vy-
davatel. V letech 1884–1885 působil na Měšťanské 
škole v Polné. Potom učil 
v Roudnici nad Labem, 
kde se stal redaktorem 
a vydavatelem Školského 
ob zoru. Po příchodu do 
Německého Brodu založil 
v roce 1908 neodvislý tý-
deník věnovaný zájmům 
českého jihovýchodu Hla-
sy z Posázaví. Krátce nato 
učitel ské povolání opustil 
a věnoval se pouze vydá-
vání týdeníku, který se stal 
i tribu nou veřejného míně-
ní na Polensku. V období 
1908–1933, kdy byl šéfre dakto rem, vyšlo 650 jednotli-
vých čísel. Byl také vydavatelem a redaktorem časopisu 
Od Ještěda k Troskám.

Milota Holcman (1922–2004). Herec, zpěvák a mo-
derátor, rodák z Polné. Narodil se v rodině legionáře 
a náčelníka polenského Sokola Karla Holc mana. V de-
seti letech se s rodiči odstěhoval z Polné do Prahy, kde se 
po vy chození školy vyučil mechanikem kancelářských 
strojů. Hlasově nadán chodil do intonační školy a v roce 
1950 se na základě konkurzu stal členem Státního sou-
boru písní a tanců, kde působil téměř dva roky. V září 
1951 byl angažován do Karlínského hudebního diva-
dla jako sólista. Působil zde po celou dobu své aktivní 
umělecké činnosti. Během své herecké dráhy sehrál na 
150 rolí jako partner Jaroslavy Adamové, Vlasty Buri-
ana, Karla Effy, Karla Fialy, Ljuby Hermanové, Laďky 
Kozderkové, Oldřicha Nového, Vladimíra Ráže, Rober-
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ta Vrchoty a dalších čes-
kých umělců. Působil také 
v Nuselském divadle, zú-
častnil se několika kultur-
ních zájezdů do zahraničí 
(účinkoval v Moskevském 
divadle operety, v Oděss-
ké opeře, v Sofii, Curychu, 
Varšavě…). Hostoval na 
různých pražských scé-
nách – sólově za doprovo-
du klavíru, v komponova-
ných pořadech hereckých 
kolektivů nebo např. s orchestrem Karla Vlacha. Svým 
hlasovým fondem a kultivovaným herec tvím přispěl 
k evropské proslulosti Karlínského hudebního divadla. 
V důchodovém věku jezdil do Polné na letní byt a více 
jak 20 let se zde ak tivně podílel na kulturním dění. Za-
sloužil se o účast celé řady předních praž ských umělců 
na kulturních akcích v Polné. V důchodovém věku řadu 
let spolupracoval jako konferenciér a zpěvák s polen-
skou dechovou hudbou hasičů. V roce 2002 mu byla na 
návrh Klubu Za historickou Polnou udělena Čestná cena 
města Polné. 

JUDr. Bohumil Hrabal (1914–1997). Právník. Pro-
zaik, nejznámější spisovatel moderní české literatury. 
Narodil se v Židenicích 
u Brna svobodné matce 
Marii Kyliánové. Po svat-
bě matky s účetním polen-
ského pivovaru Františkem 
Hrabalem v děkanském 
chrámu v Polné (dne 7. úno-
ra 1916) žil tři roky s rodi-
či v Polné a po nevlastním 
otci dostal příjmení Hra-
bal. V srpnu roku 1919 se 
Hrabalovi přestěhovali 
do Nymburka. Obecnou 
a měšťanskou školu na-
vštěvoval Bohumil Hrabal v Nymburku, střední školu 
v Brně a pak v Nymburku. Po studiích na právnické fa-
kultě UK v Praze v letech 1935–1939 a 1945–1946 byl 
promován doktorem práv. V období protektorátu praco-
val jako skladník, pomocný dělník a výpravčí. Právnic-
kému oboru se věnoval krátce a po roce 1946 opět pra-
coval v různých povoláních (pojišťo vací agent, obchodní 
zástupce, dělník, skladník, balič papíru ve sběrně, kuli-
sák). Spisova telem z povolání se stal v roce 1962. V roce 
1965 se stal členem Svazu česko slovenských spisovate-
lů, o rok poz ději členem redakční rady Literárních no-
vin. Svůj pohled na život zpracoval literárně svérázným 
jazy kem za použití hovorového, často až „hospodského“ 
stylu. Jeho kouzelné prózy si záhy získaly širokou čte-

nářskou obec. Publikovat začal až ve svých 49 le tech. 
Vytvořil bohaté a ne napodobitelné dílo. Se brané spisy, 
vydané v nakl. Pražská imaginace v letech 1991–1997, 
obsahují 19 svazků. Některé prózy byly zfilmovány. 
Získal několik literár ních cen u nás i v zahraničí a stal 
se nejpřekládanějším českým autorem 20. století. Dne 
9. května 1996 byl jmenován na Padovské uni verzitě 
doktorem honoris causa a 28. října 1996 převzal z rukou 
prezidenta Václava Havla medaili „Za zásluhy“. V dů-
chodovém věku koupil chatu v Kersku (okr. Nymburk), 
kde pobýval nejraději, a kde tr vale žil i jeho bratr Bře-
tislav Hrabal – rodák z Polné. Při svých cestách na Mo-
ravu často Pol nou navštěvoval, naposledy v roce 1986. 
Tragicky zemřel po pádu z okna 5. patra nemocnice 
Na Bulovce. Jeho urna je ulo žena v rodinném hrobě na 
hřbitově v Hradištku – v dubové bedně s nápisem PIVO-
VAR POLNÁ. 

Václav Klíma (1933–1999). Technik, sportovec (pa-
rašutismus), veřejný činitel. V Polné, kde se narodil, 
vychodil základní ško-
lu a v n. p. Chronometra 
Nové Město na Mo ravě se 
vyučil hodinářem. Pak byl 
zaměstnán v n. p. Tokoz 
Polná, kde zastá val různé 
pracovní funkce, naposle-
dy byl vedoucím výrob-
ně-dispečerského oddě-
lení. První parašutistický 
seskok absolvoval 27. října 
1952 v Havlíčkově Brodě. 
Sportovní kariéru v para-
šutismu zahájil jako člen Aeroklubu Svazarmu Jihlava 
v roce 1959 na mistrovství Moravy v Kyjově, kde vybo-
joval 1. místo. Dalších 11 let byl československým repre-
zentantem v parašutismu. Zúčastnil se čtyř mistrovství 
světa (Bulharsko 1960, USA 1962, NSR 1964 a NDR 
1966), je držitelem 2 zlatých a 2 stříbrných medailí za 
druž stva a 2 stříbrných medailí ze soutěží jednotlivců. 
Na mistrovství světa v Orange (USA, 1962) obsadil 
v celkové klasifikaci 2. místo. Byl spoludržitelem tří 
světo vých rekordů a držitelem osmi národních rekordů. 
Dne 9. července 1962 vytvořil na letišti v Chrudimi svě-
tový rekord v seskoku z výšky 1500 m volným pádem na 
cíl. V roce 1961 byl jme nován Mistrem sportu a v roce 
1964 Zasloužilým mistrem sportu. Po skončení aktivní 
sportovní činnosti předával své zkušenosti při výcviku 
mla dých parašu tistů jako instruktor I. třídy Čs. aeroklu-
bu v Jihlavě – letiště Hen čov. Techniku v řízení padáku 
zdokonalil novými prvky. Svůj poslední seskok usku-
tečnil v roce 1997 ve svých 64 letech. Za dobu 45 let 
absolvoval 3170 seskoků na 30 různých typech padá-
ků z 22 různých typů letadel včetně balonu a větroně. 
V letech 1965–1966 pracoval jako poradce a oponent 
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při výrobě padáků typu PTCH pro n. p. Kras Chornice. 
V roce 1970 působil jako trenér při parašutis tické přípra-
vě rakouského armádního mužstva. V listopadu 1989 se 
stal mluvčím Občanského fóra v Polné a účastnil se té-
měř všech poli tických jednání s představiteli města. Ve 
voleb ním období 1990–1994 vykonával funkci zástupce 
starosty v Polné.

Karel Ludvík Klusáček (1865–1929). Akademický 
malíř a ilustrátor. Narodil se v Polné, kde také vychodil 
hlavní školu. V roce 1885 
ukončil osmiletou docház-
ku na gymnáziu v Němec-
kém Brodě. Hlavně díky 
svému mimořád nému vý-
tvarnému nadání se stal 
žákem Antonína Lhoty 
a Maxe Pirnera na praž-
ské malířské akademii. Již 
od studií zveřejňoval svoje 
kresby v různých populár-
ních časopisech (Paleček, 
Ruch, Světozor, Švanda 
dudák, Zlatá Praha…). 
Po ukončení studií a cesty 
po Itálii se plně věnoval výtvarné čin nosti. Uměleckou 
dráhu zahájil úspěšně cyklem olejových obrazů k Wag-
nerovu Parsifalu do hlavního sálu zámku v Hořovicích. 
Je autorem četných dekora tivních alegorií a historických 
obrazů. Ilustroval několik publikací, sgrafity a obrazy 
vyzdobil interiéry i exteri éry četných budov v řadě čes-
kých měst. Vytvořil dlouhou řadu satirických kompo-
zic a kreseb, diplomů, plakátů a dekorací. V časopisech 
Listy z palety, Dílo, Volné směry, Zlatá Praha, Rozhledy 
aj. publikoval řadu článků. V Praze, kde trvale žil, byl 
známým organizátorem kulturního života. Byl mís tosta-
rostou Umělecké besedy a předsedou jejího výtvarného 
odboru, členem umě leckého spolku Mánes, Klubu Za 
starou Prahu, Jednoty výtvarných umělců a redaktorem 
Volných směrů. V roce 1908 koupil v Praze historický 
dům U Vejvodů určený k demolici. Velkým úsilím a za 
cenu značných finančních ztrát dal dům nákladně zre-
konstruovat. Zřídil zde vyhlášenou restau raci a v roce 
1914 v domě otevřel kino U Vejvodů. S rodnou Polnou 
udržoval po celý život kontakt. V Polné se účastnil opra-
vy kostela sv. Kateřiny a úpravy hradu na mu zeum. 
Městu po sobě zanechal cenné památky, jeho pozůsta-
lost je uložena v Městském muzeu v Polné.

Karel Knittl (1853–1907). Hudební pedagog a diri-
gent, ředitel pražské konzervatoře. Narodil se v Polné, 
v domě čp. 41 U Slovana na hlavním (Husově) náměs-
tí. Když mu byly čtyři roky, odstěhovala se rodina do 
Mladé Boleslavi, kde vychodil zá kladní školu. Hudební 
nadání zdědil po svém otci Kašparu Knittlovi. Již v sed-

mi letech byl velmi dob-
rým pianistou. Po studiích 
na gymnáziu v Chrudimi 
a královéhradeckém Bo-
rromeu se hudebně vzdě-
lával u Františka Krska 
v Hradci Králové. Od roku 
1869 navště voval tři roky 
Jakschův hudební ústav 
v Praze, rok byl žákem na 
Pěvecké škole Františka Pi-
vody (1871), nakonec stu-
doval tři roky na varhanní 
škole Skuher ského. Státní 
zkoušku složil na Varhanické škole v Praze (1873). Po 
studiích se zařadil mezi známé a uznávané osobnosti 
pražského hudebního života. Byl učitelem hudby v ústa-
vu Jakschově (1871/1872), Jelínkově a Maydlově (1872–
1876), Pivodově (1873–1883) a od roku 1882 učitelem 
na pražské varhanické škole. Jako pedagog působil také 
na vyšší reálce (1879–1898) a na reálném gymnáziu (od 
roku 1877). Po spojení pražské varhanické školy s kon-
zervatoří v roce 1890 byl jmenován profesorem. Na 
konzervatoři vyučo val nauku o harmonii a hudeb ních 
nástrojích, praktickou hru na varhany a hru z partitur. 
V roce 1878 se stal dirigentem pražského Hla holu a za-
ložil při něm ženský sbor. V Praze organizoval velkolepé 
koncerty z děl Dvořáka, Berlioze, Liszta, Beethovena, 
Schumanna… Po úmrtí Antonína Dvořáka byl v roce 
1904 jmeno ván administrativním ředitelem konzervato-
ře v Praze. Do výuky ústavu zavedl nové učební obory 
– estetiku a literaturu, vypracoval nové osnovy a zalo-
žil zde pěvecký sbor. Vedle hudební činnosti se zabýval 
publikováním odborných článků. Tiskem vydal tři se-
šity písní, dvojzpěvy, čtyři skladby pro klavír a desítky 
skladeb vokál ních, klavírních a sborových v různých 
sbornících. Psal také rozbory skladeb, překládal texty 
hudebních děl a byl hudebním referentem Hudebních 
listů (1873/1874), Ná rodních listů (1885–1887), Světozo-
ru (1890–1893) a Osvěty (1893). 

Zdeněk Matěj Kuděj (1881–1955). Novinář a proza-
ik, rodák z Hořic v Podkrkonoší. Reálné gymnázium 
navštěvoval na Královských Vinohradech, gymnázium 
v Příbrami. Po třech ročnících studium dobrovolně pře-
rušil a stal se praktikantem v lékárně v Pacově a pak 
v Sadské. V roce 1902 odjel na práci do Německa a odtud 
po roce do Ameriky. Ve Spojených státech amerických 
pobyl více jak šest let a během pobytu vystřídal desítky 
zaměstnání. Po železnici, lodí, dostavníkem nebo pěšky 
urazil jako tramp neuvěři telných 30 000 km. Po návratu 
do Čech v roce 1909 se živil jako přidavač na žižkov-
ských stavbách; prožitky z cest začal literárně zpraco-
vávat. Stal se dopi sovate lem několika novin a záhy se 
zařadil mezi předválečné pražské bo hémy – přá tele 
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Jaroslava Haška. V letech 
1913 a 1914 podnikl s Ja-
roslavem Haškem několik 
tuláckých výletů po střed-
ních Čechách a Čes komo-
ravské vrchovině. Za I. svě-
tové války sloužil jako vo-
jenský písař v Rumburku, 
Berouně a Vídni. Po válce 
se živil psaním a překládá-
ním z angličtiny. Několik 
let prožil na Podkarpatské 
Rusi. Od poloviny 30. let se 
ponejvíce zdržoval na Vy-
sočině. V roce 1946 se usadil v Ledči nad Sázavou, čas-
to pobýval u přátel v Polné, Humpolci, Havlíčkově Bro-
dě a Světlé nad Sázavou. Od roku 1952 žil v Litomyšli, 
kde je také pohřben. Byl velmi plodným autorem a řadu 
jeho příspěvků otiskly: Be sedy lidu, Český svět, Humo-
ristický kalendář, Lidové noviny, Národní listy, Právo 
lidu, Světozor, Večerník Práva lidu, Venkov, Zlatá Pra-
ha ad. Je auto rem něko lika desítek románů a povídek. 
Inspiraci pro své poslední literární dílo Mariánská huť 
(1964) čerpal např. ve sklárnách v Dobroníně u Polné. 
Největší popularitu si získal životopisnými vzpomínka-
mi na Jaroslava Haška. Z překladů je nejznámější deví-
tidílný Tar zan E. R. Bur roughse. V Polné Kuděj nalezl 
přátele již za protektorátu. Po válce zde pobýval, často 
i po dobu několika měsíců, zvláště u muzejníka Bed-
řicha Neubauera nebo u Vanžurů na Karlově náměstí. 
Zanechal zde svou poválečnou literární pozůstalost (fo-
tografie, korespondenci, texty, deníky), část je uložena 
v Městském muzeu Polná, část v archivu Klubu Za his-
torickou Polnou.

Josef Kuhn (1911–1984). Varhanní virtuos, profesor 
pražské konzervatoře a hudební skladatel, rodák z Pol-
né. Hudební základy hry 
na housle a varhany získal 
u svého otce, výbor ného 
hudebníka Adolfa Kuhna 
a později u polenského ře-
ditele kůru Romana Lin-
harta. Od čtrnácti let se 
zdokonaloval na hudební 
škole v Jihlavě, od roku 
1928 stu doval čtyři roky na 
Státní konzervatoři v Praze 
u profesora Bedřicha An-
tonína Wie der manna. Har-
monii a kontrapunkt studo-
val u Otakara Šína, čtvrttónovou hudbu u Aloise Háby 
(1931/1932). Potom navštěvoval mistrovskou školu skla-
datel skou u profesora Vítězslava Nováka (1932–1934) 
a následně přešel do mistrovské školy největšího němec-

kého varhaníka profesora Günthera Ramina v Lipsku, 
kde studoval hlavně skladby Johanna Sebastiana Bacha. 
Stu dium hudby zakončil v Paříži u nejznámějšího svě-
tového varhanního umělce Marcela Dupré. Po ukončení 
studií nastoupil profesionální dráhu koncertního mistra. 
Vystupoval v mnoha městech Evropy, Asie, Ameriky 
a Afriky (v Lipsku, Sibiu, Budapešti, Szegedu, Varšavě, 
Vratislavi, Czenstochové, Fribourgu, Bernu, Bejr útu, 
Káhiře, New Yorku aj.). Od roku 1933 byl s přestávka-
mi ředi telem kůru v bazilice sv. Václava na Smíchově 
a vedl také varhanní třídu pražské konzer vatoře (1940–
1944). V letech 1946–1948 absolvoval velká turné po 
Švýcarsku, Francii a Itálii. Pedagogicky opět působil od 
roku 1951 nejdříve v Praze a pak v Káhiře, kde byl šest 
let ředitelem konzervatoře. V Egyptě byl také státním 
koncertním mistrem největšího koncertního sálu v Af-
rice. Po návratu do Ev ropy znovu koncertoval a stal se 
stálým varhaníkem v Obecním domě hlavního města 
Prahy. Byl také varhaníkem na hradě Karlštejn (1957–
1959) a v chrámu sv. Víta v Praze. Složil okolo 60 opu-
sů, 2 mše, koncert pro lesní roh, moteta, sbo rové zpěvy 
a suity, písně a řadu skladeb instrumentálních i orches-
trálních. V Polné, kde často rád pobýval, vlastnil dům 
na Se zimově náměstí. Na jeho památku byla v Základní 
umělecké škole v Polné pojmenována koncertní sál – 
Kuhnova síň.

Ing. Otto Langhammer (1877–1955). Báňský inže-
nýr, důlní odborník a publicista, polenský rodák. Po stu-
diích na gymnáziu v Ně-
meckém Brodě navštěvo-
val Vysokou školu báňskou 
v Příbrami. V roce 1901 
nastoupil do kamenouhel-
ných dolů firmy Larisch & 
Mönnich v Karviné, kde 
byl jmenován vedoucím 
dolu „Jan-Karel“. Po válce 
byl báň ským ředitelem ka-
menouhelných Škodových 
závodů v Nýřanech; zalo-
žil zde nový důl „Josef“ 
a sondováním objevil nové 
bohaté sloje. Založil a dal vysta vět nové hnědouhelné 
doly v Pětipsích u Kadaně a v Čepirozích u Mostu. Od 
roku 1926 působil v hnědouhelném revíru závodů ak-
ciové společnosti Britan nia v Sobědruhách, kde se stal 
vrchním báňským radou. Působil také v ministerstvu 
veřejných prací jako přednosta oddělení pro vývoz a do-
voz uhlí. Vybudoval uhelnou statistiku a zúčastňoval 
se sjednávání uhelných smluv se za hra ničím. Byl dr-
žitelem dvou významných patentů. Po celou dobu své 
působ nosti v hornictví neúnavně prosazoval zavádění 
no vých technologických postupů při těžbě uhlí. Podle 
zahraničního vzoru zavrhl starou dobývací metodu pi-
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lířováním a zavedl tzv. stěnování. Jako první v českých 
zemích prosadil a uplatnil tyčový brázdící stroj na uhlí 
a mechanickou těžbu pomocí dopravníkových pásů. Bo-
hatá je jeho publikační činnost. Napsal okolo jednoho 
sta článků do různých odborných časo pisů; monumen-
tálním dílem je Slovník hornicko-hutnický, německo-
český (1935; 26 000 vý razů). Od roku 1933 byl šéfre-
daktorem Hornického věstníku, v letech 1934–1938 re-
digoval zábavný hornický kalendář Horník a v roce 1935 
Hornicko-hutnický kapesní kalendář. 

Jan Marek (1834–1900). Geodet evropského jména, 
rodák z Janovic u Polné. Hlavní školu navštěvoval v Pol-
né. Ze studií na učitele přešel v roce 1850 na univerzitu do 
Vídně, kde studoval techniku. V roce 1854 byl jmenován 
adjunktem katastrálního mě ření v Haliči a stal se geode-
tem ve státních službách. V roce 1857 byl při dělen trian-
gulační kanceláři ve Vídni a na univerzitě navštěvoval 
přednášky o astro nomii. Pod řízením geodeta Františka 
Horského se účastnil triangulace na Slo vensku, zejména 
v Tatrách. Od srpna 1867 byl vedoucím triangulačního 
úřadu v Uhersku a v roce 1870 byl jmenován přednostou 
triangulační kance láře uher ského ministerstva financí. 
V té době provedl trigonometrickou síť měst Bu dína 
a Pešti. Svou práci podrobně popsal v časopise Zeit-
schrift für Vermes sungswesen (1874) a vystavil ji v roce 
1873 ve Vídni a v roce 1889 v Paříži, kde byla na světové 
výstavě ohodnocena čestným diplomem. Od roku 1874 
byl profesorem vyšší geodézie a sférické astronomie na 
Vojenské akademii ve Ví deňském Novém Městě, kde 
přednášel do roku 1876; po vy loučení obou před mětů 
z učebních osnov ústavu přednášel nižší geodézii a ma-
tematiku. V roce 1889 svou profesorskou činnost ukon-
čil a odešel na odpo činek na Královské Vinohrady. Je 
autorem obsáhlé instrukce o triangu laci (1874), napsal 
ještě dalších 28 odborných prací a zavedl nová  pravidla 
při katastrálním měření, kterými usnadnil a zpřesnil 
práci geo detů. Jeho návod katastrálních trigonometric-
kých operací obsahuje známou „Markovu úlohu“, která 
je uváděna ve všech vysokoškol ských učebni cích.

Viktor Václav Morávek (1715–1779). Sochař. Naro-
dil se v Polné v rodině řezbáře a sochaře Martina Mo-
rávka v domě čp. 45 na hlavním (Husově) náměstí. Byl 
žákem slavného pražského sochaře Ferdinanda Maxmi-
liána Brokoffa a po návratu do Polné působil v dílně své-
ho otce, kterou po sléze převzal a rozšířil. Omezil práci 
se dřevem, řezbářství postupně zcela vypustil a živnost 
zaměřil na kamenické a sochařské práce. V Morávko-
vě dílně se pak pracovalo nejvíce se žulou, mramorem 
a pískovcem. Vznikaly zde sochy, sloupy, díly pro stavbu 
kašen, náhrobní kameny, boží muka… Mo rávek vytesal 
v letech 1750–1753 hraniční kameny určující linii Čech 
a Mo ravy (čtyři se dochovaly v Jihlavě a blízkém okolí), 
je autorem sousoší Nej světější Trojice, postaveného na 

Husově náměstí v roce 1750, a celé řady ba rokních soch 
svatých a světic na různých místech Vyso činy (v okolí 
Polné např. u Dobroutova, v Rybném, Šlapanově, Zábor-
né, Ždírci…). Od roku 1774 byl v Polné radním. 

Božena Němcová (1820–1862). Spisovatelka, sbě-
ratelka folklóru. Původním jménem Barbora Panklo-
vá. Mládí prožila v Rati-
bořicích u České Skalice 
v blízkosti letního šlech-
tického sídla. Do obecné 
školy cho dila od roku 1826 
v České Skalici. V roce 
1837 se provdala za Josefa 
Němce – úředníka finanč-
ní stráže, s nímž měla tři 
syny a dceru. Z důvodu 
časté změny manželova 
služebního působiště se 
rodina nejednou stěhovala 
(Josefov, Lito myšl, Polná, 
Praha, Domažlice, Všeruby, Nymburk, Liberec…). Li-
terární činnost zahájila psaním básní. Kromě nejpro-
slulejšího a vrcholného díla Babička (přes 300 vydání, 
4 filmové verze, překlad do 25 jazyků) napsala několik 
povídek, novel a próz, uspořá dala sbírky Národní bá-
chorky a pověsti a Slovenské pohádky a pověsti; látku 
o kul tuře, zvycích a jazyce venkov ského lidu sbírala při 
svém pobytu na Slovensku. Většina z jejího literárního 
díla dostala knižní podobu poprvé až po její smrti v Se-
braných spisech, vydaných v letech 1862–1863. Chudo-
ba, neuspořádaný manželský život a postupující nemoc 
jí neumožnily plně naplnit svá literární předsevzetí. 
V roce 1861 připravovala v Litomyšli vydání svých 
spisů; její zdravotní stav se však zhoršil a po návratu 
do Prahy předčasně zemřela. První sešit II. vydání své 
slavné Babičky (I. vy dání 1855) dostala den před smrtí. 
Němcovi přišli do Polné před vánočními svátky roku 
1840 po jmenování Josefa Němce respicientem finanční 
expozitury. Záhy se sblížili s místní obrozeneckou spo-
leč ností kolem osoby Antonína Pittnera. Navštěvovali 
ochotnické divadlo, četli Květy a Českou včelu, které 
Pittner dostával z Prahy. V jednom ze svých listů Ludví-
ku Ritterovi z Rittersberka Němcová přiznala, že v Pol-
né poprvé četla česky psané knihy – překlad Irvingovy 
Alhambry a spisy Josefa Kajetána Tyla. Zájem o českou 
knihu si pak z Polné odnesla do dalšího místa poby-
tu – do Prahy, kde se již naplno dostala do vlastenecké 
společnosti a byla zcela získána pro českou literaturu. 
V Polné se Němcovým narodila dcera The odora, která 
tu byla 19. června 1841 pokřtěna. V polovině roku 1842 
se z Polné odstěhovali do Prahy. V Polné Němcovou, 
někdy na jaře 1841, zastihla smutná zpráva o úmrtí její 
babičky Magdalény No votné. Na domě čp. 47 v Polné, 
kde nejvýznamnější česká spisovatelka rok a půl žila, 
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byla v roce 1934 umístěna pamětní deska. Její pobyt 
zde připomíná i název jedné z ulic v historickém jádru 
města. 

Prof. MVDr. Evžen Novotný (1913–1991). Po naru-
kování otce do války v roce 1914 žil s matkou do roku 
1918 v Polné. Zde také později často trávil prázdniny. 
Po vychození Obecné školy v Zámku Žďáru (1919/1920) 
a Žďáru nad Sáza vou (1920–1924) a třech ročníků měš-
ťanky studoval na střední škole v Novém Městě. Pak 
vystudoval veterinární medicínu na Vysoké škole vete-
rinární v Brně a v roce 1939 získal doktorát. Po studiích 
se stal městským zvěroléka řem v Novém Městě na Mo-
ravě. Po dokončení vojenské služby v roce 1946 vyko-
nával službu u magistrátu hlavního města Prahy. V roce 
1948 přesídlil do Brna a stal se léka řem na veterinárním 
oddělení Československé pojišťovny; současně byl jme-
nován vládním komisařem při státních zkouškách na 
Vysoké škole veterinární v Brně. Od roku 1950 vyučo-
val na téže škole histologii a embryologii. V roce 1954 
byl jmenován docentem a o deset let později profe sorem. 
Od roku 1969 do odchodu do důchodu v červenci 1971 
byl rektorem zmíněné vysoké školy. Po připojení Vysoké 
školy veterinární jako fakulty k Vysoké škole zeměděl-
ské v Brně roku 1952 byl v roce 1954 zvolen děkanem 
vete rinární fakulty; funkci vykonával až do roku 1959. 
Byl členem mnoha vědeckých rad a společností, minis-
terských komisí, před sedou komise pro obhajoby dok-
torských prací z veterinární morfologie, zakla datelem 
Společnosti veterinárních lékařů, členem hlavního vý-
boru Čs. společ nosti pro dějiny věd a techniky při ČSAV 
a mnoha dalších odborných insti tucí. Navštívil četná 
vysoká učiliště (Bělehrad, Berlín, Brusel, Budapešť, 
Le ningrad, Lipsko, Lublin, Mnichov, Moskva, Sara-
jevo, Varšava, Vídeň, Vrati slav, Zá hřeb), na některých 
z nich přednášel. Napsal 6 odborných publikací a 90 vě-
deckých prací; příspěvky publikoval převážně v odbor-
ných časopisech: Časo pis čs. veterinářů, Pojistný obzor, 
Věda a život, Veterinářství a Zvěrolé kařský obzor. Pro 
vysokoškolské posluchače vydal první české učební 
po můcky a návody, skripta i učebnice. Věnoval se též 
veteri nární historio grafii a vydal životopisy některých 
předních domácích i zahranič ních veteri nárních odbor-
níků. V roce 1974 se s manželkou odstěhovali do Polné. 
Po dobu svého po bytu se aktivně zúčastňoval veřejného 
a kulturního života ve městě. Úzce spo lupracoval s míst-
ními ochotníky a muzeem. 

Václav Michal Pešina (1782–1859). Katolický kněz, 
národní buditel, spisovatel a redaktor. Královéhradecký 
rodák byl v letech 1807–1814 kaplanem v Polné a admi-
nistrátorem polenského dě kanství. Do roku 1819 byl fa-
rářem v Krucemburku a poté působil v Blučině u Brna. 
V roce 1832 byl jmenován kanovníkem a českým ka-
zatelem v chrámu sv. Víta v Praze. Jeho zásluhou bylo 

započato s obnovou chrá-
mu sv. Víta. Do rytířského 
stavu byl povýšen v roce 
1858 – obdržel erb a titul 
„z Čechorodu“. V době 
svého působení na Vyso-
čině a na Moravě pomáhal 
na venkově za kládat české 
knihovny, byl členem růz-
ných vzdělávacích, dobro-
činných a hu manitárních 
spolků. Udržoval styky 
s českými vlastenci a bu-
diteli. V letech 1832–1847 
byl redaktorem Časopisu pro katolické duchovenstvo, 
v období 1835–1857 redigoval Dědictví sv. Jana Nepo-
muckého. Svými poučnými články církevními a histo-
rickými, písněmi a kázáním přispíval do Čechoslava, 
Květů a Rozličností pražských. Je autorem několika 
vzdělávacích, nábožensky oriento vaných spisů. V Polné 
založil v roce 1811 roční industriální školu pro třinácti-
leté dívky, která v té době neměla na Vysočině obdobu. 
Pod jeho vedením sehrála školní mládež i dospělí v Pol-
né v letech 1810–1812 šestnáct divadelních her, česky 
i ně mecky. Do výuky na hlavní škole v Polné zahrnul 
zpěv a základy přírodopisu, děje pisu a ze měpisu. V roce 
1852 byl jmenován čest ným občanem města Polné.

Antonín Pittner (1814–1897). Kupec. Obrozenecký 
pracovník, organizátor kulturního života, starosta měs-
ta a kronikář, rodák z Pol-
né. Narodil se v rodině 
obuvnického mistra Josefa 
Pittnera. V Třebíči se vy-
učil kupcem a vydal se do 
světa na zkušenou; praco-
val v Mnichově a Drážďa-
nech, pobýval na různých 
místech v Horním Slezsku 
a Haliči. V roce 1834 se 
vrátil zpět do Polné a na 
„Rosmarktu“ (dnes Sezi-
movo náměstí) si otevřel 
kupecký krám s vinár nou. 
Obchod rozšířil o prodej českých novin, časopisů. Jeho 
dům se záhy stal střediskem českých vlastenců z Polné 
a širokého okolí. Pomocí ku rýrů zásoboval obrozenec-
kou literaturou odběratele na Vysočině a západní Mo-
ravě. Byl ve styku s předními osobnostmi české kultury 
a politiky – Kar lem Havlíčkem Borovským, Josefem 
Kajetánem Tylem, Vojtou Náprstkem, Josefem Václa-
vem Fričem, Františkem Ladislavem Riegrem ad. V roce 
1838 založil v Polné obrozeneckou knihovnu. Od roku 
1845 zde vedl sedm let ochotnické divadlo, o jehož čin-
nosti psal články do Květů. Podle vzoru J. K. Tyla zavedl 
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v Polné tzv. České besedy, první se konala již 8. října 
1843. V revolučním roce 1848 byl důstojníkem Národ-
ní gardy, čítající v Polné 377 členů. Stál rovněž u zrodu 
Slovanské Lípy. Všemožně usiloval o zvelebení města; 
v roce 1856 pomáhal organizovat sbírky na opravu kos-
tela sv. Kateřiny, prosazoval zřízení městské nemocnice 
(otevřena 1858), v roce 1862 se zasloužil o stavbu nové 
věže na kostele sv. Anny. Podporoval také vznik nových 
spolků – pěveckého sboru Čestmír, Čtenářské besedy, 
Sokola… Po velkém ohni v srpnu 1863, kdy vyho řelo 
189 domů a přes 2000 lidí z celkového počtu 6500 zů-
stalo bez pří střeší, organizoval sbírky potravin, sháněl 
peněžní pomoc. V roce 1865 se stal starostou okresního 
zastupitelstva a krátce nato i starostou Polné. V Polné 
bylo jeho zásluhou zřízeno okresní hejtmanství (1868), 
za lo žen sbor dobrovolných hasičů (1872), Spolek hospo-
dářský Polná (1874), otevřena průmyslová škola pokra-
čovací (1882). Za 23 let jeho starostování došlo v mnoha 
směrech k roz květu města. Po celou dobu výkonu této 
funkce vedl také městskou kroniku. 

Vlasta Pittnerová (1858–1926). Spisovatelka, bás-
nířka, redaktorka a překladatelka. Dcera Antonína Pitt-
nera, nejmladší z devíti 
dětí, se narodila v Polné. 
Po čtyřech letech Obec-
né školy v Polné navště-
vovala Měšťanskou školu 
v Hradci Králové. Od dět-
ství trpěla oční chorobou, 
a proto nebyla přijata na 
učitelský ústav. Od svých 
14 let žila u rodičů v Pol-
né, kde se podílela na ot-
cově obrozenecké čin nosti 
a vlaste necké aktivitě. Pů-
sobila v místním ochotnickém spolku a za čala pracovat 
i literárně. V roce 1883 se na otcovo naléhání, ale proti 
své vůli, provdala za ovdo vělého lesníka Josefa Wey-
melku z Polničky. Po deseti letech nepříliš šťastného 
soužití odešla do Prahy. Vedle literární činnosti se zde 
živila příležitostnou prací. Přednášela v různých spol-
cích a korporacích, redigovala Pečírkův kalendář, v roce 
1895 se zapo jila do příprav na Národopisnou výstavu. 
Od roku 1922 byla členkou Družiny literární a umělec-
ké. Napsala stovky povídek a básní, které uveřejňovala 
v různých časopisech, kalendářích a knižnicích. Motivy 
svých povídek a románů čerpala ze znalosti kraje a lidu 
Českomo rav ské vrchoviny – Žďárska a Polenska. Do-
kázala velmi barvitě vylíčit radosti a bolesti místních 
lidových postaviček ze samot, vesnic, panství a malých 
měst. Do textu vnesla národopisné, kulturní, historické 
a folklorní prvky, aniž by narušila spád děje, a tím zvy-
šovala hodnotu díla. S oblibou používala lidová úsloví, 
místní nářečí a podřečí. Dokumentární znalost pro středí 

a výstižné popsání mentality prostého člověka zvýšily 
oblibu jejích čet ných povídkových sbírek. Dodnes patří 
mezi nejčtenější spisovatelky. V letech 1991–2002 vyda-
lo znovu její spisy nakladatelství Ro mance v Polné. 

Josef Věromír Pleva (1899–1985). Učitel, spisova-
tel. Narodil se v evangelické rodině jako nejstarší z osmi 
dětí. Otec, který po chá-
zel ze Skrýšova u Polné, 
často měnil zaměstnání 
a s ním i rodina své byd-
liště. V Polné žil Pleva 
s rodiči od listopadu 1899 
do května 1901. V roce 
1915 se vyu čil knihařem, 
od roku 1920 studoval na 
učitel ském ústavu v Čásla-
vi. Po maturitě v roce 1924 
učil na několika mís tech 
Čes komoravské vrchovi-
ny, koncem 20. let působil 
na Roudnicku. Od poloviny 20. let úzce spolupracoval 
s nakladatelstvím Druž stevní práce a získával mu odbě-
ratele. V Novém Městě na Moravě hrál také ochot nicky 
divadlo a od roku 1930 byl předsedou místního akade-
mického spolku Horák. Pak odešel učit do Brna, kde byl 
literárně a politicky činný; pracoval v redakci Indexu, ve 
výboru Levé fronty a ve Společnosti pro kul turní a hos-
podářské styky s Novým Ruskem. V letech 1937–1939 
pracoval v dětském vysílání br něnského rozhlasu, 1939–
1941 znovu učil a poté byl pro nedoslýchavost penziono-
ván. Po skončení války se vrátil do roz hlasu a působil 
v celé řadě kulturních a politických organizací, v letech 
1951–1952 byl ředitelem Čs. roz hlasu v Brně, později 
i členem pléna Filmové rady. V roce 1954 byl po stižen 
infarktem a téměř všech funkcí se vzdal. Do poloviny 
60. let byl pouze ve výboru Českého lite rárního fondu 
a částečně se podílel na práci v Kruhu přátel dětské kni-
hy. V roce 1958 se vrátil do Brna, za normali zace žil 
v ústraní. V jeho tvorbě převažuje literatura pro děti. 
Největší zájem u čtenářů si získal příběh Malý Bobeš, 
který se dočkal několika vydání a byl i zfilmován. Popu-
lárním a často vydávaným je také Plevův převy právěný 
příběh Daniela Defoea Robinson Cru soe (1956). Ve 
vzpomínkové knize Dávno tomu (1970) se vrací do dět-
ství proži tém na Žďársku, zmiňuje pobyt v Polné a pří-
buzné v nedalekém Skrýšově. Od 60. let udržoval čilý 
ko respondenční styk s polenskými přáteli a v Základní 
škole v Polné uspořádal několik besed. 

Václav Pojmann (1849–1925). Významný podnika-
tel a mecenáš Polné. Narodil se v Polné v domě čp. 44 
na hlavním (Husově) náměstí v rodině měšťana Václa-
va Pojmanna. Po vyučení kupcem odešel do Žďáru nad 
Sázavou a potom pracoval v cukrovaru ve Velimi. Ob-
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chodní vzdělání si doplnil 
na pražské obchodní škole 
a po absolvování zá kladní 
vojenské služby působil 
několik let ve Vídni, kde 
byl účetním, inkasistou, 
obchodním příru čím… 
V roce 1885 se vrátil do 
Polné a pronajal si částeč-
ně zařízenou škro bárnu 
Jaroslava Pittnera v dnešní 
Nerudově ulici pod Dol-
ní branou. Podnik vyba-
vil a v letech 1892–1893 
zde zavedl výrobu dextrinu. V roce 1895 továrnu od 
praž ského majitele koupil a od města k tomu přikoupil 
sousedící starý nefunkční panský mlýn s pozemky. Vy-
budoval zde skladové prostory a dvůr, výrobu rozšířil 
o umělá lepi dla. Spojil se s firmou Novotný a zavedl 
vý robu škrobu i v jejích objektech pod Kateřinovem 
u rybníka Peklo (dnes Re kostav). Obě škrobárny velmi 
dobře prosperovaly. Roku 1910 se stal vedle Františka 
Malinského z Přibyslavi a Josefa Smejkala ze Žďáru nad 
Sázavou spoluvlastníkem moderní škrobárenské továr-
ny v Pohledských Dvořácích. V roce 1913 byl jedním ze 
zaklá dají cích členů společnosti Amylon, kam se svými 
podniky vstoupil. Ve firmě pak získal rozhodující po-
stavení i značné jmění, které postupně odkázal na dob-
ročinné účely. V Polné byl aktivně činný v řadě spolků. 
Od roku 1886 byl také členem obecního zastu pitelstva 
a od roku 1888 působil v obecní radě. Později byl řadu 
let staros tou místní obce. Finančně podporoval polenské 
spolky, chudé a sirotky. V roce 1922 koupil zdevastova-
ný areál polenského hradu a daroval ho Sokolu a Spolku 
městského muzea. V roce 1916 byl za svou dobročinnost 
jmenován čestným občanem města Polná. Při vzniku 
Hospodářské rady města, v době nedostatku potravin 
a čas tých váleč ných rekvizic v roce 1917, se stal jejím 
předsedou. V poválečných letech byl jmenován čestným 
starostou TJ Sokol Polná, čestným před sedou spolku 
Vikto rin a Muzejního spolku. Založil Nadaci Varhán-
kova ústavu. Vy cházková cesta Borským údolím nese 
jeho jméno „Pojmannova stezka“.

František Pojmon (1817–1902). Katolický kněz. 
Mecenáš, spisovatel, redaktor a překladatel, rodák 
z Polné. Po ukončení docházky na Hlavní škole v Pol-
né studoval na německém gym náziu v Jihlavě a pak 
filozofii a teologii na biskupském alumnátu v Brně. 
V brněnské die cézi byl vysvěcen na kněze. Jako kapla n 
působil ve Žďáru nad Sázavou, v Německém na Žďár-
sku a v Brně. Poté byl duchovním správ cem v Hlubo-
kých Mašůvkách, katechetou a ředitelem Hlavní školy 
ve Slavkově u Brna, od roku 1877 farářem a děka nem 
v Želetavě a nakonec od roku 1882 děkanem v Deštném 

v Orlických horách. Do 
výslužby odešel pro ztrá-
tu zraku a na stáří v roce 
1888 přesíd lil do Polné, 
kde si koupil starý měš-
ťanský dům na Sezimově 
ná městí. Byl plodným spi-
sovatelem a překladatelem 
nábožensky orientované 
litera tury a dlouholetým 
redaktorem Hlasu jedno-
ty katolické v Brně. Pů-
sobil ve výboru Dědictví 
sv. Cyrila a Metoděje, byl 
také členem Ústřední Jednoty katolické. Svými články 
přispíval do katolických kalendářů, zejména do Hlasu 
a Mora vana. Vydal přes 30 spisů, z větší části katolic-
ky zaměřených. Národnostně byl ryzím Čechem, za-
stáncem slovanské vzá jemnosti. Studoval slovanské ja-
zyky, zvláště srbštinu a polštinu. Celý život pilně shro-
mažďoval poznatky k historii Polné. V roce 1897 vydal 
vlastním nákladem publikaci Polná, popis dějepisný, 
místopisný a statistický, která je dodnes považována 
za nejdůležitější a vcelku spolehlivý zdroj údajů a dat 
z historie města. Od roku 1895 byl aktivním členem 
nově vzniklého Spolku městského muzea v Polné. Po 
otevření muzea 1. ledna 1900 věnoval do jeho sbírek 
většinu ze svých knih, sbírku starořímských mincí 
a několik obrazů. Svoje úspory postupně daroval na 
dobročinné účely. V domě čp. 9, který věnoval své hos-
podyni Marii Stuartové, dnes sídlí Husova knihovna.

Jiří Ignác Pospíchal (1634–1699). Církevní hodnos-
tář, barokní ekonom. Narodil se v Polné v domě čp. 31 na 
hlavním (Husově) náměstí. Po ukončení studií vstoupil 
v roce 1658 do řádu křižovníků s červenou hvězdou a již 
za čtyři roky se stal administrátorem. V roce 1679 dal 
nákladně přestavět kostel sv. Fran tiška u Karlova mostu. 
Stavba trvala deset let a podíleli se na ní nejlepší stavi-
telé a umělci té doby. Chrám patří dodnes k největším 
klenotům barokní Prahy. V roce 1689 koupil se svolením 
arcibiskupa Valdštejna od Novoměstské obce starou lá-
zeň a na jejím místě ne chal vystavět nový křižovnický 
špitál pro chudé ženy. Roku 1694 byl zvolen generálním 
velmistrem – převorem křižovnického řádu. Aktivně se 
podílel na zvelebení českých zemí po třicetileté válce. Ze-
jména v době největších hospodářských nesrovnalostí se 
přičinil o systémové zavádění norem v oblasti sociální, 
majet kové a hospodářské. Podporoval vydávání českých 
knih. Vymohl také obnovení starého práva velmistrů 
řádu – účastnit se zasedání českého sněmu. Jeho neúplné, 
česky a částečně latinsky psané Deníky z let 1662–1699 
podávají cenná svě dectví o poměrech na ven kově, o jeho 
ekonomické působnosti a o přátelství s významnými 
osobnostmi druhé poloviny 17. století – Balbínem, Peši-

Václav Pojmann František Pojmon
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nou, Tannerem ad. Roku 1699 byl jmenován pomocným 
biskupem, zemřel krátce před vysvěcením. 

PhDr. Miloslav Pospíchal (1933–2007). Pedagog 
a publicista. Narodil se v Polné v rodině zaměstnan-
ce železnic Františka Pospíchala z Varhánkovy ulice. 
Obecnou a měšťanskou školu navštěvoval v Polné. Po 
maturitě na gymnáziu v Mariánských Lázních studoval 
děje pis a češtinu na filozofické fakultě Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. Dvakrát přerušené stu dium ukon-
čil státní zkouškou v roce 1959. Doktorát (PhDr.) obhájil 
v roce 1967. Od roku 1959 vyučoval na katedře histo-
rie filozofické fakulty UP v Olomouci čs. dějiny, dějiny 
správy a histo rickou demografii. Je autorem přibližně 
130 studií, článků a redakčních titulů. Od roku 1990 
byl redakto rem Sborníku prací historických (Acta UP – 
Historica), od 1998 aktivním organizátorem „Čtenice“, 
celostátní sou těže studentů středních škol v oblasti his-
torických prací, konané každý rok v předvečer 17. listo-
padu v Palackého rodné obci Hodslavicích. Podílel se na 
vydání několika souborů vedut města Olomouce a pub-
likací Listiny z dějin Olomouce a Univerzitní téze. 

Břetislav Rérych (1872–1936). Učitel a ředitel ško-
ly. Kronikář, vlastivědný badatel, sběratel, výtvarník, 
osvětový pracovník a ře-
ditel muzea, polenský ro-
dák. Po vychození Obecné 
a Měšťanské školy v Polné 
v roce 1887 studoval na 
Učitelském ústavu v Kut-
né Hoře. Pak působil jako 
učitel na obec ných školách 
v Radostíně na Žďársku, 
Janovicích, Hrbově, Podě-
babech, Dob routově a od 
roku 1903 v Polné. V le-
tech 1927–1933 byl v Pol-
né ředitelem chla pecké školy. Zajímal se o turistiku, 
divadlo, malování, památky a zejména o dějiny města. 
Systematicky sbíral národopisný a vlastivědný materi-
ál ve všech místech, kde působil. V roce 1893 byl čle-
nem skupiny nadšenců shromažďujících exponáty pro 
Národopis nou výstavu v Praze. Velké množství získa-
ných předmětů zavdalo v roce 1895 podnět k založení 
Spolku městského muzea, jehož členové pak ve sběru 
pa mátek intenzivně pokračovali. Rérych se stal horli-
vým organizátorem spolku, pořádal výstavky a instalo-
vání sbírek. Za podpory starosty města Rudolfa Sadila 
spolek otevřel 1. ledna 1900 v místnostech na Kaplance 
muzeum. Od roku 1900 byl Rérych předsedou spolku, 
v roce 1906 se stal jednatelem. Po vzniku čs. re publiky 
prosazoval rozšíření muzea, což se postupně naplnilo 
po zakoupení hradu mecenášem Václavem Pojmannem. 
V polovině dvacátých let se Rérych zaslou žil o přebudo-

vání hradu na muzeum a stal se jeho ředitelem. Od roku 
1925 sem byly po stupně přemístěny sbírky Muzejního 
spolku a o polenské pouti roku 1926 bylo muzeum na 
hradě slavnostně otevřeno. V letech 1892–1898 působil 
v ochotnickém spolku Jiří Poděbradský, režíro val a na-
psal několik divadelních her. V roce 1920 se stal vedou-
cím redaktorem muzejního časopisu Pohoří, kterého vy-
šlo do roku 1922 celkem dvanáct čísel a jedno dvojčíslo. 
Rád fotografoval a pořídil řadu velmi vzác ných záběrů 
dnes již neexistujících pa mátek. Byl členem několi-
ka spolků v Polné, předsedou místního odboru Klubu 
českých turistů, který v červenci 1924 založil. V letech 
1914–1934 psal Pa mětní knihu města Polné, založil kro-
niky TJ Sokol Polná a obce Janovice. Byl také jedním 
ze zakladatelů Čs. církve husitské v Polné a jednatelem 
Sta vebního druž stva. Rozsáhlá je jeho činnost publikač-
ní. Napsal okolo jednoho sta studií a článků. Publikoval 
v Čáslavském kraji, Historických rozhledech, Pohoří, 
Ča sopise Společnosti přátel starožitností, Vlastivědném 
sborníku východočes kém, Jih lavských listech, Železnič-
ním zpravodaji ČMV, Polensku aj. Řada publikací vyšla 
samostatně. Pořádal také řadu přednášek, mnohé z nich 
pro polenské rodáky v Praze; svůj výklad často dopl-
ňoval promítáním kolorovaných diapozitivů. Svou bo-
hatou činností a svým odkazem se nesmazatelně zapsal 
do dějin Polné jako jedna z nejvýznamnějších osobností. 
V letech 1937–1960 užívalo městské muzeum v Polné na 
jeho počest název Rérychovo muzeum. V současné době 
nese jeho jméno výstavní síň Městského muzea v Polné 
– Rérychova galerie.

Jan František Josef Rivola (1649–1734). Křižov-
ník, český buditel a spisovatel. Narodil se Polné v domě 
čp. 39 (radnice), v rodině mydláře Adama Rywoly. 
V roce 1670 se stal novicem řádu křižovníků s červe-
nou hvězdou. Nejdříve byl kapla nem v Dobřichovicích, 
pak děkanem v Červené Řečici, poté působil v Chlumu 
(dříve Chlum nad Ohří) jako probošt, když byla zdejší 
far nost coby poutní místo v roce 1687 povýšena na pro-
boštství. Odtud odešel do Mostu, kde byl komendátorem 
řádu při nemocnici a kostele sv. Václava. Zde byl jme-
nován čestným protonotářem apoštolské stolice. Posled-
ním jeho působištěm bylo Hradiště nad Znojmem (Hora 
sv. Hippolyta), kam byl jmeno ván proboštem; spravoval 
zde kostel, proboštský statek a zá mek. Jako příslušník 
křižovnického řádu se pohyboval většinou mezi Němci, 
pře sto si však zachoval ryze české smýšlení. S Bohusla-
vem Balbínem, Janem Františ kem Beckovským a Tomá-
šem Pešinou prosazoval český jazyk a slo vanské tradice; 
byl předchůdcem českých buditelů. Kromě drobných 
prací napsal v roce 1705 Slovář český (vyd. 1716) a v le-
tech 1704–1731 třídílné Diarium, ve kterém popsal život 
prostého lidu a vylíčil poměry mezi šlechtou a chudi-
nou. Položil základ velké klášterní knihovně v Hradišti; 
zde také pod poroval hu dební život. 

Břetislav Rérych
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Jan Sezima z Rochova (kolem 1370–1450). Český 
zeman, dobrodinec a mecenáš. Do Polné přišel údajně 
hledat ochranu v bouřlivých husitských dobách za Hynka 
Ptáčka z Pirkštejna. S manželkou Kateřinou z Močovic 
vlastnili větší dům na Rosmarktu (Sezimovo náměstí). 
V roce 1426 již byl majitelem vesnic Janovice a Skrýšov, 
které dostal pravděpodobně náhradou za statky zabra-
né radikálními husity. Listinou, vydanou v roce 1428, 
odpustil svým poddaným v Janovicích a Skrýšově pod-
statnou část robot. V dalším období se objevuje jako svě-
dek na několika darovacích listinách. Hynkem Ptá čkem 
z Pirkštejna byl před rokem 1444 ustanoven správcem 
jmění jeho nezletilé dcery Markéty Ptáčkovny. V roce 
1447 založil ve svém domě v Polné městský špitál pro 
12 chudých a přestárlých a k němu založil nadaci. Do 
majetku špitálu zahrnul Janovice a Skrýšov s rozsáhlý-
mi lesy a polnostmi. V roce 1448 dal ke špitálu posta-
vit kostel svaté Anny a svým poddaným udělil odúmrť 
a zbavil je zbytku robot ních povinností. Sezimův špitál 
s nadací byl provozován 500 let – do 21. března 1948, 
kdy byl komunistickým režimem zrušen. 

PhDr. Milada Rutová (1933–2001). Muzeolož-
ka a muzikoložka. Narodila se v Polné, v rodině notá-
ře JUDr. Miroslava Schürera. Od šesti let žila s rodiči 
v Kutné Hoře. Reálné gymnázium v Kutné Hoře (1943–
1951) ukončila s vyznamenáním. V letech 1951–1956 
studovala hudební vědu a his to rii na filozofické fakul-
tě UK v Praze. V roce 1952 složila státní zkoušku ze 
hry na klavír, o rok později se provdala za hu debního 
skladatele, interpreta a teoretika Josefa Ruta. Dvouleté 
postgradu ální studium muzeologie absol vo vala v roce 
1971 a své vzdělání završila akademickým titulem 
– doktorá tem filozofie (PhDr.). V období 1966–1989 
působila v hudebně-historickém oddělení Národ ního 
muzea v Praze (později Muzea české hudby), nejdříve 
jako odborná asis tentka, po tom jako ředitelka. Odbor-
ně zpracovala několik významných hudebních sbírek, 
v odborném tisku pu bliko vala řadu hudebních kritik, 
průvodních slov ke koncertům, studií a příle žitost ných 
článků. Spolupracovala na přípravě řady tematických 
katalogů a soubor ných vydání vybraných skladatelů; 
velmi záslužná byla její práce na soupisu pramenů a lite-
ratury se vzta hem k dílu a osobnosti Antonína Dvořáka 
pro mezinárodní databanku. Ně které studie publikovala 
v zahraničí. Je autorkou třináctidílného roz hlasového 
seriálu Oživené premiéry (1975). Zasloužila se o obje-
vování staré hudby a její zpřístupnění současným vhod-
ným interpretům i poslucha čům.

Ing. Václav Sázavský (1896–1974). Inženýr – tech-
nik, odborník v cukrovarnictví, rodák z Polné. Obecnou 
a měšťanskou školu navštěvoval v Polné. Po absolvo-
vání Vyšší průmyslové školy (chemický odbor) v Pra-
ze si během zaměstnání v Hodoníně dopl nil vzdělání 

na Vysoké škole technické 
v Brně. V srpnu 1920 při jal 
v hodonínském cukrovaru 
místo zástupce šéfchemi-
ka. Do roku 1930 získá val 
zkušenosti v cukrovar-
nické výrobě a v té době 
se stal inspekto rem všech 
cukrovarů spadajících do 
hodonínského koncer-
nu. V letech 1932–1936 
byl ředitelem cukrovaru 
v Bzenci, v letech 1936–
1938 ředitelem cukro varu 
v Hrušovanech nad Jevišovkou, poté působil ve Slav-
kově u Brna a od roku 1948 ve Výzkumném ústavu 
cukrovarnickém v Praze-Střešovicích. Dne 3. září 1950 
byl zatčen Státní bezpečností a na více jak 3 roky od-
loučen od rodiny. Ve vy konstruovaném politickém pro-
cesu v roce 1951 byl komunistic kou mocí od souzen na 
základě falešného obvinění ze sabotáže. Propuštěn byl 
21. října 1953 a nastoupil jako provozní úředník do no-
vého cukrovaru v Opavě. Rok potom zastával funkci 
přednosty Výzkumného střediska, obor energetika, při 
cukro varu v Prosenici. V roce 1955 nastoupil na Kraj-
ské ope rativní oddělení cukro varů v Olomouci (později 
Olomoucké cukrovary, ná rodní podnik). V dubnu 1958 
odešel do důchodu. V obnoveném trestním řízení v roce 
1968 byl plně rehabilitován. Knižně vydal několik od-
borných spisů z oblasti analytické chemie a cukrovar-
nictví, spolupracoval na knize Základy cukrovarnictví 
III. a IV. díl a s profesorem Karlem Šanderou vydal 
publikace Cukro varnická analytika (1930) a Analytika 
cukrů (1958). V našich a zahraničních odborných časo-
pisech publikoval přes 150 článků. Metoda odbarvová-
ní cukerných šťáv aktivním uhlím, kterou vypracoval 
a uvedl do provozu, byla úspěšně zaváděna v řadě domá-
cích i zahraničních cuk rovarů. Byl rovněž držitelem pa-
tentu tlakové odparky „Sázavský“ z roku 1925, kterých 
pak Škodovy závody podle licenční smlouvy postavily 
přes sto, pře vážně v zahraničí. Jako uznávaný odborník 
byl členem různých odborných ústavů a institucí: Kura-
torium výzkumného ústavu cukrovarnického (od roku 
1923), Masarykova akademie práce (1927), Mezinárod-
ní komise pro jednotné metody cukrovarnických analýz 
(1930), předsedou Státní autorizované společ nosti pro 
zkoušení a přehlížení kotlů, zmocněncem ministra vý-
živy ve Svazu pro řepu a cukr (1945–1949), dále členem 
Klubu dirigentů moravských cukro varů, Moravského 
spolku cukrovarníků, Spolku cukrovarnických úřední-
ků ad. 

Prof. MUDr. Josef Seegen (1822–1904). Lékař – 
balneolog, profesor na vídeňské univerzitě. Narodil se 
v Polné v rodině významného židovského obchodníka 

Václav Sázavský
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Isaaka Seegena. Základní školu navštěvoval po přestě-
hování rodiny v Praze. Po absolvování gymnázia v roce 
1841 studoval lékařství na univerzitě v Praze a od roku 
1842 na univerzitě ve Vídni, kde z medicíny v roce 1847 
promoval. Zájem o mineralogii a geologii ho přivedl 
v roce 1850 do Karlových Varů, kde se vážně zajímal 
o využití léčivých pramenů. Po studijních cestách ve 
známých lázeňských místech v Itálii, jižní Francii, Ang-
lii a Německu nastou pil v roce 1853 na místo lázeňské-
ho lékaře v Karlových Varech. V roce 1854 se ve Vídni 
habilitoval v oboru balneologie. S německým lékařem 
Johannem Oppol zerem založili Lázeňský spolek a vel-
mi se zasloužili o racionální využití léčivých pramenů 
v Karlových Varech a okolí. V roce 1859 byl jmenován 
mimořádným profesorem vídeňské univerzity. V roce 
1884 se s rodinou přestěhoval z Karlových Varů do 
Vídně. Zřídil si sou kromou labo ratoř, přednášel na uni-
verzitě a dál se věnoval vý zkumu v oblasti látkové vý-
měny a diabetu. Hodně cestoval a své lékařské poznatky 
a výsledky z bádání přehledně zpracovával a publiko val 
v podobě praktických příruček a studií. Jeho největší 
dílo Handbuch der allgemeinen und speziellen Heilquel-
lenkunden má 700 stran a dočkalo se čtyř vydání. Celá 
řada jeho dal ších příspěvků vyšla v různých odborných 
časopisech.

Zdeněk Skočdopole (1923–1984). Dělník, úředník, 
sbormistr a hudební skladatel. Narodil se v Polné v ro-
dině obuvníka, později 
zřízence Občanské zálož-
ny, Antonína Skočdopole. 
Obecnou a měšťanskou 
školu vychodil v Polné 
a pak absolvoval dvouletou 
Obchodní školu v Jihlavě. 
Od dětství byl hudebně na-
daný. Byl žákem profesora 
Theodora Paříka. Ke hře 
na varhany, k harmonii, 
kontrapunktu a diri gent-
ství se propracoval jako 
samouk usilovným sebe-
vzděláváním. Měl výtečný 
hudební sluch, což oceňovali všichni sbormistři, hudeb-
níci a zpě váci, s kterými přišel do styku. V padesátých 
letech spolupra coval v hudební a skladatelské činnosti 
s bývalým dirigentem Theodorem Paříkem, podporoval 
ho, pře svědčoval ve skladatelských aktivi tách a prosa-
zoval jeho díla na českou hu dební scénu a do rozhla-
su (Jihlava, Brno, Praha). V roce 1960 se v Polné za-
sloužil o obno vení pěveckého sboru Čestmír, jehož 
činnost byla ukončena v roce 1948; více jak dvacet let 
byl jeho sbormistrem. Od roku 1965 byl ředite lem kůru 
a sbormistrem chrámo vého sboru. Od roku 1952 byl 
členem Ochranného svazu autorského v Praze, od roku 

1953 členem Pracovního tvůrčího kolektivu při Svazu 
čs. skladatelů. Působil rovněž v pěveckém sboru Záboj 
Pelhřimov (1947–1949) a v České unii pěveckých sborů. 
Je autorem řady církevních kompozic a světských, de-
chových a orchestrálních skladeb. Mnohé z nich nebyly 
dosud zaranžovány a uvedeny. Do regionálního tisku 
napsal několik příspěvků z oblasti kultury. 

Dr. Ing. Emanuel Sova (1886–1972). Zemědělský 
inženýr, statkář a hlavní funkcionář zemědělských 
bramborářských organizací, odborník v hospodářském 
využití brambor. Po studiích na Vysoké škole země-
dělské v Praze byl asistentem profesora Julia Stoklasy 
v Praze. Od roku 1912 byl nejprve konzultantem odboru 
zemědělské rady v Německém Brodě, později zaklada-
telem osmnácti zemědělských organizací v kraji. Má zá-
sluhu na založení Výzkumného ústavu bramborářského 
v Německém Brodě ministerstvem zemědělství v roce 
1923 (tehdy ještě Státní výzkumné ústavy bramborářské 
v  Německém Brodě). Záhy byl zvolen jednatelem Kraj-
ského odboru Ústředního svazu pěstitelů zemáků v Ně-
meckém Brodě a později předsedou Svazu družstevního 
průmyslu bramborářského se sídlem v Praze, pod který 
spadalo na 300 zemědělských organizací. Jeho zásluhou 
byly vybudovány četné družstevní lihovary a založena 
státní šlechtitelská stanice bramborářská ve Valečově 
a v Keřkově u Přibyslavi. Přičinil se rovněž o založení 
Odborné školy hospodářské v Polné a Německém Bro-
dě, kde byla z jeho podnětu otevřena i lihovarská škola. 
Založil a redigoval časopis Naše snahy, odborné studie 
z oblasti škrobárenství, bramborářství a ječmenářství 
publikoval v četných časopisech, zemědělských sbor-
nících a ročenkách. Byl členem prezidia Společnosti 
pro zpeněžnění lihu a aktivním členem Čs. akademie 
zemědělské. Výsledky jeho práce upoutaly pozornost 
zemědělských odborníků z Holandska, Polska, Itálie, 
Jugoslávie a Bulharska. Mnohé zahraniční delegace při-
jížděly na konzultace na Vysočinu, mj. i do Polné. V září 
1913 se oženil s Marií Emilií Plevovou, dcerou statkáře 
a poslance říšského sněmu Jana Plevy; v letech 1918–
1933 byl majitelem rodového statku Plevů ve Skrýšově 
u Polné. Po roce 1940 Sovovy veřejně prospěšné aktivity 
v oblasti zemědělství víceméně ustaly. Po únoru 1948 
byl jeho majetek včetně statku zkonfiskován komunis-
tickým režimem. Žil a zemřel v Havlíčkově Brodě. 

Jan Šrámek /Joannes Schramek/ (kolem roku 1727–
1787). Vynikající hudebník, skladatel a aranžér, který 
působil jako úředník na brtnickém panství. Jeho jméno 
se často objevuje ve vrchnostenských spisech Collaltů 
ze 2. pol. 18. století. Narodil se v Polné a do Brtnice 
se dostal před rokem 1752. Zastával tu nejdříve místo 
učitele a zámeckého písaře. Sňatkem s Dorotou Králo-
vou v roce 1754, dcerou ředitele brtnického panství, si 
upevnil své společenské postavení v obci i na zámku. 

Zdeněk Skočdopole
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Prošel řadou význam ných funkcí, nakonec se roku 1766 
stal inspektorem collaltovských statků. Hudební vzdělá-
ní souviselo s jeho kantorským povoláním. Téměř jistě 
můžeme předpokládat, že byl hudebním skladatelem. 
S jeho jmé nem je v brtnickém tematickém inventáři 
zaznamenáno 86 skladeb, většinou chrámových kom-
pozic. Z nástrojových skladeb jsou v inventáři pod jeho 
jménem zastoupeny tři houslové koncerty, dvě sinfonie, 
dvě varhanní capriccia a dalších šest graduálií. Psal 
také kompozice s čes kým textem. S dalšími hudebními 
skladbami, podepsanými Šrámkovým jménem, se mů-
žeme setkat mezi hudebninami z Nové Říše, které jsou 
uloženy v hudebně historickém oddělení Moravského 
zemského muzea v Brně. 

MUDr. Karel Turecký (1889–1948). Obvodní lé-
kař, regionální historik a redaktor. Syn účetního opav-
ské záložny Karla Tureckého, polenského rodáka. Stu-
doval na Českém gymnáziu v Opavě a po přestěhování 
rodiny do Místku v roce 1903 pokračoval na kla sickém 
Státním gymnáziu v Místku, které ukončil v roce 1910 
matu ritou. Stu dium na lékařské fakultě Karlo-Ferdi-
nandovy univerzity v Praze musel v roce 1914 přerušit 
v důsledku vypuknutí války. V roce 1915 byl odvelen 
na frontu. V roce 1918 byl povýšen do hodnosti poru-
číka a působil v polních laza retech. Studium medi cíny 
zakončil promocí v roce 1920. Po skončení vojen ské 
služby koncem roku 1920 byl sekundárním lékařem 
ve Vše obecné veřejné okresní nemocnici v Němec-
kém (Havlíčkově) Brodě. Do Polné přišel jako státní 
ob vodní lékař v roce 1923 a působil zde až do smrti. 
Ordinaci si zařídil v domě čp. 28 na Husově náměstí, 
který v roce 1928 za koupil. Na Polensku byl velmi ob-
líbený po celou dobu své lékařské praxe. V pozdějších 
letech byl členem odboru Čer veného kříže a Okresní 
péče o mládež, vedl poradnu pro matky a děti, pořádal 
před nášky. Předmětem jeho celoživotního zájmu byly 
dějiny Polenska. Velmi dobře ovládal latinu a němčinu, 
což mu usnadnilo studovat a překládat staré kroniky 
a spisy. Úzce spolupracoval s polenským muzeem, pro 
které získal i řadu ex po nátů. V letech 1938–1941 redi-
goval tři ročníky vlastivědného sborníku Polensko, na 
dal ším – čtvrtém a posledním – se podílel jako redak-
tor. Tiskem vydal řadu pů vodních příspěvků k historii 
Polné. Jeho nejvýznamnějším dílem je Listář města 
Polné, který vycházel jako příloha sborníku Polen-
sko od roku 1940. Z překladů doplnil a upravil práci 
Karla Pra žana – překlad latinsky psané kroniky Petra 
Floriana Liber memorabilium... z let 1726–1775. V mu-
zeu jsou uloženy další jeho ru kopisy a překlady – po-
známky dalších polenských děkanů, které dosud če kají 
na vydání. Byl zaníceným spolkovým pracovníkem 
a zejména v období první re publiky se v Polné aktivně 
podílel na kulturním a společenském dění. 

Karel Varhánek (1829–1900). Podnikatel a mece-
náš. Narodil se v rodině polenského mydláře Adolfa 
Varhánka. V Polné na-
vštěvoval hlavní školu. Po 
vyučení kupcem v obcho-
dě svého švagra Jana Put-
terlíka odešel v roce 1847 
do Vídně jako obchodní 
příručí. Navštěvo val poly-
technický ústav a naučil se 
několik jazyků. Po zís kání 
zkuše ností v obchodních 
domech se stal obchodním 
cestujícím a cestoval po 
střední Evropě a Orientu. 
Ve Vídni otevřel v roce 
1858 lahůdkářský obchod a o tři roky později továrnu 
na výrobu sýrů v Napajedlích. V důsledku velkého od-
bytu a dobré prosperity pak další dvě – v roce 1864 ve 
Strážnici a v roce 1870 v Suchdolu nad Odrou. Obchod 
s potravinami pak rozšiřoval ze jména do zahraničí; 
v továrnách produkoval francouzské sýry. V několika 
pří stavních městech (Isola a Grado v Itálii, Piran v Ju-
goslávii) v následujících letech zprovoznil továrny na 
konzervování ryb, zejména sardi nek. Velký ob chodní 
úspěch mu umožnil investovat a zakládat další pobočné 
závody ve Slez sku, Rakousku, Istrii, Haliči, Dalmácii, 
Herce govině a Uhersku. V severní Africe vlastnil vel-
kosklady jižního ovoce, na Jadranu několik ry bář ských 
lodí. V 80. letech 19. století byl již známým a vyhláše-
ným obchodní kem v rakousko-uherské monarchii. Na 
potravinářských a průmyslo vých vý stavách ve Vídni, 
Terstu, Paříži a Londýně obdržel za své výrobky něko-
lik diplomů, stříbrných a zlatých medailí. Finančně pod-
poroval vídeňskou českou menšinu, zejména ve škol ství 
a spolkové činnosti. Za zásluhy o rakouský průmysl byl 
císařem Fran tiš kem Josefem I. povýšen do rytířského 
stavu. S rodnou Polnou byl stále v kontaktu. Městu da-
roval v roce 1897 svůj rodný dům čp. 39 na Husově ná-
městí pro účely radnice. Financoval stavbu opatrovny 
pro malé děti (otevřena 1885, později Varhánkův ústav 
pro sirotky), pro kterou založil nadaci se zá kladním 
vkladem 20 tisíc zlatých. Jedna z ulic v historickém já-
dru Polné je na jeho památku nazvána Varhán kova. 

PhDr. Čestmír Vašák (1924–2004). Dětský klinický 
psycholog, výtvarník a publicista, rodák z Prahy. Dů-
chodová léta prožíval většinou na Vysočině v Polné. Pů-
vodní profese stře doškolského učitele a zejména pak dět-
ského psychologa měla vliv na jeho vlastní literární i vý-
tvarnou tvorbu. Byl členem Obce spisovatelů. Účastnil 
se řady kolektivních výstav. Obrázky ve slohu naivismu, 
většinou inspirované láskou k Polné a Vysočině, vysta-
voval také samostatně (1997 – v knihkupectví a čajov-
ně Kuba a Pařízek v Jihlavě, 1998 – v galerii Labyrint 
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v Praze 2, 1999 – v Polné na radnici, 2000 – v Galerii 
Vyšehrad v Praze…). Publikační činnost v nejrůzněj-
ších časopisech je zaměřena převážně na po pularizování 
psychologické tematiky – dětské problematiky nebo otá-
zek me zilidských vztahů. Knižně vydal populární po-
vídkovou publikaci O dětech jednou jinak, Rodičovství – 
předmět nepovinný, několik beletristických povíd kových 
knížek a prací z oblasti literatury faktu. Je spoluautorem 
literárního přepisu slavného filmu Kristián v hlavní roli 
s Oldřichem Novým. Několik příspěvků publikoval také 
v regionálním tisku. 

Evžen Vítek (1878–1944). Biochemik a fyziolog, 
cukrovarnický odborník, rodák z Polné. Studoval chemii 
a přírodní vědy na pražské 
Vysoké škole technické. 
V roce 1900 nastoupil do 
fyziologické výzkumné 
stanice zemědělské rady 
v Praze, kde se o tři roky 
později stal asistentem 
u profesora Julia Stoklasy. 
Specializoval se na seme-
nářský výzkum a kont-
rolu. V roce 1908 se stal 
přednostou nově založené 
Kontrolní stanice semenář-
ské, v roce 1913 se přičinil 
o přidělení pokusného pole 
pod Kontrolní stanici při zemském statku v Bohnicích. 
Za mimořádné zásluhy v oboru užitých věd technických 
byl v roce 1920 zvolen členem České akademie technic-
ké. V letech 1935–1937 byl jejím generálním sekretá-
řem. Spolupracoval s předními zahraničními od borníky 
z Vídně, Paříže a Drážďan. Napsal a uveřejnil v různých 
odborných příručkách a sbornících četná vě decká po-
jednání z oboru fyziologie a biochemie rostlin a sestrojil 
nové kontrolní a laboratorní přístroje. Zřídil moderní 
semenář skou stanici pro polní pokusnictví, kde prefero-
val týmovou spolupráci a prosa dil zákon o uznání osiva 
a sadby. 

Gustav Vítek (1886–1943). Obchodník – drogista, 
zakladatel veřejné Husovy knihovny a Loutkového di-
vadla v Polné, spolkový činitel. Polenský rodák, vnuk 
Antonína Pittnera a syn Augustina Vítka, po kterém 
převzal zařízený drogistický obchod. Na podzim roku 
1914 narukoval do I. světové války a až do roku 1918 
půso bil jako poddůstojník v úřadovně posádkové ne-
mocnice v Košicích. V roce 1921 rozšířil a posléze 
provozo val plo várnu, vybudo vanou svým otcem Au-
gustinem Vítkem již v roce 1896 na po zemku u rybníka 
Peklo. Byl aktivním členem několika spolků ve měs-
tě. Největší zásluhy má na založení veřejné knihovny 
v Polné. Od roku 1910 usiloval prostřednictvím Osvě-

tového sboru pro Polnou 
a okolí o sloučení spol-
kových knihoven v jednu 
velkou, veřejnosti přístup-
nou knihovnu. V roce 1914 
byla knihovna jeho záslu-
hou v Besedě U Slovana 
otevřena a u příležitosti 
500. výročí úmrtí Jana 
Husa na zvána Husova. 
Koncem roku 1921 pře-
vedly svůj knihovní fond 
do Husovy knihovny další polenské spolky – Sokol, 
Hospodářský spolek, Národní jed nota pošumavská, 
sdružení Volné myšlenky a Okresní osvětový sbor. Pod 
Vítkovým vedením se inventář knihovny značně roz-
rostl (r. 1914 – 1145, r. 1940 – 16 500 svazků). Knihov-
na byla v roce 1922 přemístěna do prvního poschodí 
městského domu čp. 9 na Sezimově náměstí, kde bylo 
o rok později zřízeno zvláštní dětské oddělení. V roce 
1929 věnovala městská rada knihovně celé patro domu 
a rok nato Ví tek zavedl nový systém výpůjček – umož-
nil čtenáři přístup k regálům a volný výběr knih. Na 
svou dobu revoluční řešení vyvolalo u čtenářů velmi 
kladný ohlas. Podle jeho vzoru byl pak systém postup-
ně s úspěchem zaváděn v knihovnách v celém Česko-
slovensku. Za Vítkova vedení byla polenská knihovna 
na knihovnických sjezdech velmi dobře hodno cena, 
na mezinárodním sjezdu knihovníků v Praze v  roce 
1926 získala její expo zice 1. cenu. Byl zakladatelem 
Kroužku přátel četby a knihovny s působností v Polné 
a v roce 1926 loutkového divadla, kde byl loutkohercem 
i režisérem. Pro potřeby Husovy knihovny uspořádal 
a vydal Seznam knih Husovy knihovny v Polné a brožu-
ru 25 let Husovy knihovny v Polné (1940). 

Jan Adolf Vítek (1899–1950). Akademický sochař, 
rodák z Polné. Absolvoval umělecko-průmyslovou ško-
lu u profesora Josefa Mařatky, na Akademii výtvarných 
umění v Praze byl žákem Jana Štursy a profesora Bohu-
mila Kafky. Zúčastnil se padesáti výstav a řady soutěží, 
při nichž získal většinou 1. nebo 2. cenu. V roce 1943 
se stal členem spolku Mánes a jeho dílo bylo oce něno 
I. cenou České akademie věd a umění. V květnu 1945 
se zúčastnil bojů na pražských barikádách. Jeho četná 
sochařská díla jsou umístěna v našich předních gale-
riích a ústavech. Pro Nové Město nad Metují vytvořil 
v roce 1936 pomník Mistra Jana Husa. Získal první cenu 
v soutěži o sochu pro památník na Dukle a na sochu pro 
Památník osvobození na Žižkově. Jeho uměleckou čin-
nost pře ru šilo úmrtí po infarktu myokardu v 51 letech. 
V Praze se s ním rozloučil reži sér Václav Krška a herec 
Eduard Kohout, v Polné u rodin ného hrobu aka de mický 
malíř Vojtěch Tittelbach. Četné jeho práce jsou ve sbír-
kách Městského muzea v Polné. 

Evžen Vítek

Gustav Vítek



162

Dušan Cendelín, výtvarník a publicista, Vizovice
Jeden moudrý muž kdysi řekl, že odmyslíme-li si vše, 

co souvisí s prostým přežitím jedince na tomto světě, 
nejdůležitější v životě jsou pouze dvě věci. Těmi věcmi 
jsou poznání a emoce. Myslím si totéž a platí to u mne, 
i když se zamýšlím nad svým vztahem k Polné. 

Poznání je otevřená veličina, která se mění s ča-
sem. Polná byla původně jakési město mlhavé polohy 
kdesi u Jihlavy. Po první návštěvě kdysi v osmdesátých 
letech minulého století se změnila v město s obdélníko-
vým náměstím a s postupujícím časem se měnila dál. 
Na město s mnoha kostely na svou velikost, na město, 
které doslova vstalo z popela, když po polovině před-
minulého století z velké části vyhořelo. Pak se jeho 
kontury znovu proměnily příběhem jedné zavražděné 
dívky a příběhy, které vytvářela historie mnohá staletí 
před touto tragédií. Její obraz byl a je postupně dopl-
ňován o lidi, kteří zde žili nebo k němu měli jakýko-
liv vztah. Někteří se stali slavnými a významnými, jiné 
sláva obešla, ale za bezvýznamné by je mohl poklá-
dat jen sebestředný nadutec. Můj obraz města zůstane 
asi navždy nedokončen a myslím si, že to tak je dobře. 
Jaký by taky asi měl smysl život bez alespoň trochy 
tajemství.

Moje emoce ve vztahu k Polné představují pravý pro-
tipól poznání. Jsou uzavřené a zcela nezávislé na pro-
měně poznání. Hledat v tom nějaké racionální jádro je, 
jak to u emocí často bývá, velice obtížné. Začalo to již 
při té dávné první návštěvě a v podstatě se to nezměnilo 
podnes. 

Přijížděl jsem, tak jako dosud, z moravské strany. 
Krajina zde od Velkého Meziříčí mírně stoupá až k ev-
ropskému rozvodí u Stáje. Je monumentální svou zdán-
livou monotónností rozlehlých, mírně zvlněných plání 
a mělkých údolí potoků na jejich horních tocích. Tam 
někde se to stalo, tam vznikl pocit, který k tomuto kra-
ji a k Polné zvláště přežívá téměř beze změny dodnes. 
Ten pocit jakoby říkal: jsi na ostrově. Ty pláně jsou 
moře a to městečko ostrov. Jakkoliv se toto přirovnání 
zdálo na prvý pohled iracionální, nevzešlo asi z pou-
hého vizuálního dojmu z krajiny. Podepsala se na něm 
i tehdejší poměrně dlouhá a pomalá cesta autobusem, 
náhlé objevení města za posledním zlomem silnice za 
Zábornou a patrně i jakási znalost historie této části 
Vysočiny. Znalost neúplná, ale pro nově vzniklý pocit 
dostačující.

Mít odvahu a moc (bohužel mám pouze fantazii), 
udělal bych Polnou hlavním městem našeho státu Če-
chů. Polná je podle mého pocitu nejen ostrov, ale také 
svorník. Spojuje Čechy s Moravou. V této málo úrod-

né krajině, daleko od černozemě moravských úvalů 
a úrodného Polabí nevznikla z lidské hrabivé touhy po 
bohatství jako pozdější Jihlava, ani aby hlídala brody 
přes velké řeky jako Třebíč či Havlíčkův Brod. Vznikla 
asi z nutnosti, natruc neúrodné zemi a drsným život-
ním podmínkám. Vyrvala z mezního pralesa kousek 
jeho plochy a vytvořila ostrůvek jistoty pro lidi, jdou-
cí z Moravy do Čech a naopak. Snad i pro takové, co 
přicházeli i z krajů mnohem vzdálenějších. Kde jinde 
by si lidé na dlouhých poutích také řekli, že si koneč-
ně důkladně odpočinou než právě někde tady. Někde 
v závětří u dobré pramenité vody a nedaleko místa, 
odkud tekou vody jedním směrem do moře severního, 
a druhým směrem do moře jižního. Věřím, že pokud jde 
o můj pocit jakéhosi ostrova uprostřed Vysočiny, ne-
jsem asi první, kdo místo s dnešní Polnou takto vnímal. 
Ale možná jsem už poslední. Ostrovy i v těch největ-
ších oceánech nejsou pro současnou lidskou populaci 
tajemná místa bezpečného spočinutí na cestách, ale 
místa jako každá jiná, kam se dá za pár hodin přesu-
nout odkudkoliv. Jen si nejsem jist, jestli je to tak dobře 
nebo právě naopak. 

Miloš Doležal, básník a redaktor Českého rozhlasu 
Praha

Můj první výlet za hranice domova vedl – nu, do 
Polné! Psal se rok 1977 a 1. A. ledečské základní ško-
ly pod vedením učitelky Holendové vyjela drkotavým 
autobusem napříč Vysočinou. V Polné tehdy onen prv-
ňáček poprvé cosi slyšel o Hrůzové Anežce a mordu. 
V hradní hladomorně viděl zbytky lidské kostry – pa-
matuji se na pohozenou hadovitou páteř (zda-li byla 
skutečná nebo pouhá dřevěná atrapa, bylo v té chvíli 
jedno). Ve staré škole se díval do čtyř očí dvouhlavého 
telete. V hotelu na náměstí mu pak přející kuchařka při-
dala svíčkovou a kopec knedlíků. Je skutečnost bizar-
ní, ba dokonce přízračná a magická? Nebo se vymkla 
stvořitelově ruce a žije si ve svých divných spirálách? 
Tehdy si v Polné takto otázky nekladl, ale rozhodně 
byl v údivu nad složitou stavbou světa, záhadností, ta-
jemstvím. Až později se při dalších návštěvách Polné 
dozvídal o místních hlubokých vrstvách a křivkách: 
křesťanských chrámech, synagoze, obchodní cestě, 
pivovarech, rybnících, hřbitovu, spolcích, Němcové 
a prvních českých knihách, Hrabalovi a jeho málem 
utonutí, Masarykovi a obhajobě takřka „proti všem“. 
Došel jsem nakonec k tomu, že Polná v sobě nese ja-
kousi zvláštní energii, sílu, která probouzí, iniciuje, in-
spiruje. K životu, k dílu, k tvůrčímu kroku, k určité ne-
bojácnosti. Vrací dech. Viditelným gestem této energie 
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je pak polenský chrám, který trčí v krajině jako vyrost-
lá ošlehaná skalní stěna. Nebo jak mohutný křižník. 
Pluje časem, rozráží staletí. Ukazuje k nebi a současně 
připomíná evropské duchovní a kulturní souřadnice 
– nese v sobě italské a české řemeslné ruce. Podpírá 
paměť. Vypravuje o požárech i válkách. Spojuje živé 
s dávnými zemřelými. Ano, probouzí.

Charles Heller, hudební skladatel a pedagog, Toron-
to – Kanada

Moje rodina byla součástí židovské komunity v Pol-
né po několik století. Někteří z předků zastávali úřad 
židovských rychtářů, jiní vykonávali různé náboženské 
funkce v židovské obci… Počátkem 20. století byla rodi-
na Hellerova jednou z posledních původních v postupně 
zanikající židovské obci. Můj otec Otto Heller (1900–
1969) o židovských tradicích a náboženských zásadách 
v dětství sice moc nepochytil, protože mluvil jen česky 
a rabín německy, ale naše kořeny jsou tady – v Židov-
ském městě v Polné. Synagoga a hřbitov v Polné byly za 
války a po ní víceméně ponechány svému osudu. Až po 
roce 1990 nastaly v Polné velké pozitivní změny v přístu-
pu k památkám. Sám jsem se o tom při několika návště-
vách přesvědčil. Díky vedení města Polná a za podpory 
židovských obcí byla nedávno vkusně zrekonstruována 
synagoga, která dnes slouží jako muzeum i jako místo 
pro výstavy, koncerty a konečně i pro jakousi reflexi. 
Díky za to i Klubu Za historickou Polnou, který se o to 
nemálo zasloužil!

Detlef Hennert, člen předsednictva a vedoucí teni-
sové sekce sportovní organizace SC Condor Hamburk 
– Německo 

Když jsem poprvé přijel do Polné, měl jsem dojem, 
že zde lišky dávají dobrou noc. To bylo v roce 1975. Od 
té doby se mnoho změnilo, ale naštěstí ne zas tolik, aby 
to rušilo klid a kouzlo dávných časů. Někomu to možná 
přijde nelichotivé, ale není tomu tak. Takových míst je 
málo. Krásná příroda a houbařský kraj, kde jsem se já, 
městský člověk, který znal  žampiony jen ze supermar-
ketu, naučil sbírat ty pravé a jedlé houby. Z houbaře-
ní se pak stala vášeň. Ale nejvíce mě překvapili lidé. 
Díky přátelům, které jsem poznal, jsem měl možnost 
zúčastnit se hudebních večírků. Přestože moje znalosti 
češtiny jsou žalostné a nikdo mě zpočátku neznal, jen 
moji manželku, všichni se ke mně chovali velmi přátel-
sky. Když jsme přijeli podruhé, potřetí…, jako bychom 
patřili do party. Vždy jsme byli srdečně vítáni. V Pol-
né jsem se vždy cítil velmi dobře, navzdory neznalosti 
jazyka.

Hynek Jurman, vlastivědný badatel a spisovatel, 
Štěpánov na Moravě

Polná? Polná přece patří k jednomu z divů Vyso-
činy! Leží v samém jejím středu. Je tedy srdcem Vyso-

činy? Do Polné se vracím strašně rád. V tichosti zde 
hledám stopy hodně nevšední. Stopy Hynka z Kunštátu 
a Kunhuty z Pernštejna, Boženy Němcové a Karla Hav-
líčka, Pittnerové i Masaryka, Kuděje i Haška, Bohouš-
ka Hrabala. Šlapu v posvátném ztišení kolem Březiny 
a hledám místo skonu Anežky Hrůzové; jedu kolem 
rybníka Peklo za smírčími kameny a div si hnáty ne-
přelámu při pádu s kolem střemhlav do hlubiny! Nád-
herné dobrodružství. V Polné si podávají dějiny ruce 
s přítomností, skoro všechno tady měli a skoro všechno 
mají. Ať žije Polná!

Ing. Jiří Klusáček, ekonom a publicista, genealog 
Klusáčkova rodu, Praha

Polná je pro mě rodištěm mých předků. Přestože 
jsem se narodil v Praze, zdá se mi tak trochu, že je to 
i rodiště mé. I když, pravda, kuličky jsem tady nehrál 
a mnohá zákoutí Polné jsou pro mě stále tajemstvím. 
Vždy se sem rád vracím a vzpomínám na tatínka, kte-
rý do Polné jezdil na prázdniny a vždy o ní nadšeně 
vyprávěl. Vzpomínám také matně, jak, někdy v mých 
třech letech, jsem s rodiči poprvé do Polné přijel. Také 
na prázdniny. Pamatuji si na vláček s dřevěnými la-
vicemi, na nádraží, na kašnu na náměstí, na bydlení 
U Culků, na kavky létající na věž kostela, na návštěvu 
u dědečkovy sestry – tety Karly, na hráz rybníka kde 
jsme se koupali, ale který jsem už nikdy potom nena-
šel. Pak nastalo období, kdy jsem zde dlouho nebyl. 
Skončilo rokem 1969, kdy se u příležitosti Mrkvanco-
vé pouti konalo i Setkání rodáků a přátel Polné. Bylo 
to zajímavé setkání, kdy jsem si poprvé uvědomil, při 
představování, kolik nás – Klusáčků – je a které utvr-
dilo můj zájem o historii našeho rodu i Polné a jejího 
širokého okolí. 

Robert Kodym, hudebník (člen skupiny Wanastowi 
Vjecy), Praha 

My jsme v Polné hráli už několikrát. Dokon-
ce, myslím, že i s Lucií někdy kolem roku devade-
sát. On ten sál tady na zámku je, dá se říct, takovej 
nezapomenutelnej.

Jan Krátký, výtvarník a spisovatel
Polná si mne získala trvale, vždy se mně v tomto 

městě hezky žilo. Úplně si mne podmanila svou polohou 
ve středu Evropy, v tajemném místě českomoravského 
pomezí. Získala si mne svými domky, domy, náměstími, 
ulicemi, uličkami, zákoutími, svými rybníky a potoky, 
kašnami a sochami, zahradami a loukami, svým nádra-
žím. Kde jinde ve světě je tolik zajímavých a hezkých 
míst? Všechna ta místa mně umožnila splnit si klukovská 
přání. Nejdůležitějším objektem, který mě zcela připou-
tal k tomuto městu, je polenský hrad se svým muzeem. 
A taky kostel, veliký a vysoký. A všechno to stojí objato 
rybníkem Peklem, Kateřinovem a Březinou. a skvělými 
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lidmi. Že je Polná hezká, a vždycky byla, jako město 
i jako duch krajiny, potvrdila moje vnučka, která, když 
poprvé uviděla Polnou od hradní brány, prohlásila: 
„Dědo, ta Polná je opravdu tak hezká, jak to o ní vypra-
vuješ, kreslíš a píšeš!“

Václav a Marcela Krčálovi, loutkáři, Praha
Polná pro nás znamená místo, které má zvláštní 

přitažlivost. Snoubí se zde historie, tajemno a krásné 
okolí. Náměstí s kostelem, zámek, „Špitálek“. A to vše 
spojeno s tajemstvím Anežky Hrůzové a židovského 
pokladu. Také příroda v okolí Polné je nádherná. Pro-
cházka do Březiny kolem Pekla nebo cesta k Borské-
mu mlýnu. To jsou místa, na která se člověk vždy rád 
vrátí.

Zdeněk Matěj Kuděj, spisovatel
Vzpomínám vřele na Polnou, na restauraci Parla-

ment, na Neuwirtha (Antonín Neuwirth – insitní básník, 
Kudějův přítel), na přátele, na hotel nahoře na náměstí, 
kde jsem dostal ty špačky od cigaret za křen rostoucí 
na polích, na Culku (místní hoteliér), na Poldu Hilsne-
ra. Když to bude možné, přijedu zase do Polné… (1952, 
z dopisu do Polné)

Tomáš Mazal, spisovatel, editor a vydavatel, Praha 
Starodávné město Polná s košatou historií je pro mě 

především elipsou, na jejíž nejvzdálenějších bodech se 
pohybuje Božena Němcová a Bohumil Hrabal. Zatímco 
dvacetileté Boženě Němcové se tu dostaly do rukou čes-
ké časopisy a knihy, jimiž byla zvolna iniciována ku drá-
ze spisovatelky, čtyřletý a dosud negramotný Bohumil 
Hrabal, ku dráze spisovatelské ještě nepředurčený hošík 
účetního z pivovaru, se tu dvakráte topil, čímž bezmála 
v Polné přišel o život. A tak dům s bytem manželů Něm-
cových na náměstí s renesančním portálem a výhledem 
až k barokní kašně, kam Bohumil Hrabal po hlavě pře-
padl, ta nevelká vzdálenost mezi okny bytu a pískovcové 
kašny je mi stále pulsující imaginární spojnicí české li-
teratury 19. a 20. století i silným magnetem půvabného 
městečka Polná.

Vladislav Merhaut, hudebník a publicista, Praha
Co říci k Polné? Ač jsem často přejížděl Vysočinu, 

tuto perlu, Polnou se nazývající, jsem nějak dlouho 
nemohl objevit. Vše se rázem změnilo, když jsem se 
sblížil s mladou polenskou rodačkou a ona mne při-
vábila do svého města. „Pohlavní funkce jsou příšer-
ný regulátor života“ – zapsal si jednou do deníku můj 
přítel Vladimír Boudník a já to tehdy také – když ve 
mně „bouchly saze“ – pochopil. Polná se pak na dlou-
hý čas stala mojí oblíbenou zastávkou i cílem víkendo-
vých zájezdů. Bylo tam stále co obdivovat. Tři potoky 
(v mých Hořovicích jen jeden), čtyři kostely (proti na-
šim třem), hodně muzikantů (no, to u nás také) a velmi 

slušné pokrytí města restauračními podniky. Zvláště 
U Rytířů se mi líbilo. Protože snad tak trochu přitahuji 
podivíny a svérázné postavy, brzy mezi mé přátele pa-
třil kdejaký polenský pijan. Ale to neberte nijak han-
livě, protože mezi těmi krásnými lidičkami z hospod, 
které jsem zde poznal, je většina přátelských a upřím-
ných lidí, kterých si vážím a s řadou z nich chci udr-
žovat stálé přátelství. Někteří už, bohužel, nežijí; těm 
vzdávám milou vzpomínku.

Za uplynulá léta jsem s moji milou proběhal město, 
blízké i vzdálené okolí Polné a často bych si rád leccos 
opakoval. Snad to ještě vyjde. 

Ing. Zdeněk Neubauer, ekonom, Praha
Polná – to jsou pro mě zejména vzpomínky na dět-

ství. Současnost mám spojenou hlavně s bohatým kul-
turním a spolkovým životem. Asi bychom našli málo 
míst na mapě země, kde by se zahájení vánočního času 
(za jakéhokoliv počasí) zúčastnila více než polovina 
všech obyvatel. To samé platí o vysoké účasti na vět-
šině dalších kulturních a spolkových akcí. Co je však 
podle mého názoru nejpozitivnější? To, že se převážná 
část prezentací a představení koná za aktivní účasti 
členů jednotlivých spolků. V Polné se například v po-
sledním období de facto konají čtyři adventní koncerty 
(pokud do jejich výčtu zařadíme Vánoční koncert Po-
lenského big bandu) a na každém z nich účinkuje jiné 
hudební seskupení. Ne každý si uvědomí, že za tímto 
konstatováním se skrývá maličkost – zhruba 150 ak-
tivních hudebníků, zpěváků, či recitátorů. A to tedy – 
smekám klobouk.

Martin Pátek, režisér, Praha
Našemu televiznímu štábu připomněla Polná pohád-

ku o Popelce. Byla i nebyla známá a musela se vyrovnat 
s nepřízní osudu. A také jako Popelka překvapí měs-
tečko návštěvníka příjemnou atmosférou a množstvím 
zajímavých památek, které by nečekal. Jenom je nutné 
mít na ně více času, než jsme měli my. Přejeme vám, 
aby vaše město vzkvétalo a mohli jste uskutečnit všechny 
vaše plány, které si pro Polnou přejete.

PhDr. Antonín Skočdopole, CSc., specialista ote-
vřených kurzů, publicista, Praha

Jako polenský rodák se do Polné rád vracím, a to 
z několika důvodů. Jedním jsou moji kamarádi, přede-
vším z obnoveného Beat Fan Clubu, se kterými mě pojí 
nejen zájem o hudbu, ale i stejné nebo podobné názory 
na společenské, kulturní i politické dění, a to nejen na 
Polensku. Ale známých a přátel mám v Polné mnohem 
víc, než jen členy BFC, a tak při svých návštěvách mám 
vždy velmi nakvap, abych s nimi stihl pohovořit či je ale-
spoň pozdravit.

Dalším důvodem, proč se rád vracím do Polné, je 
příroda. Rád podnikám dlouhé vycházky do klidných až 
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zadumaných okolních lesů – Obecníka, Březiny i Vrší. 
Samozřejmě moje první cesta vede na polenský hřbitov 
u kostela svaté Barbory ke hrobu mých rodičů. 

Přestože již 35 let žiji a pracuji v Praze, a je tedy 
dnes mým domovem, do Polné se alespoň třikrát do 
roka musím zajet podívat a nasát do sebe onu zvláštní 
atmosféru. 

Mgr. Bohumil Šitavanc, katolický kněz a publicista, 
Krouna

Město Polná je především místem mého narození. 
Už to vypovídá o mém vztahu k ní. Jako chlapec jsem 
rád objevoval a obdivoval její tajemná zákoutí. 

Naše město upoutává svou rozmanitostí a bohat-
stvím svých památek, které má oproti městům přibližné 
velikosti v nadstandartním množství. Jeden z nejvelko-
lepějších chrámů v naší zemi s nezaměnitelnou podo-
bou hlavní věže, tři náměstí za sebou, zámek, starou 
polenskou školu, židovský hřbitov, synagogu s rabín-
ským pláckem, další tři křesťanské kostely. Dále je 
to její bohatá historie, kterou jí mnohá města závi-
dí. Z Josefova, kde jsem působil, se do našeho města 
v roce 1840 přistěhovala Božena Němcová a setkala se 
zde s čilým vlasteneckým životem. Oproti tehdy němec-
ké Jihlavě byla Polná místem, které přitahovalo české 
vlastence. Nebylo divu, že si sem našel cestu i největší 
český novinář Karel Havlíček Borovský. Ulicemi Polné 
při své návštěvě, i když měla zůstat utajena, procházel 
tehdy univerzitní profesor Tomáš Garrigue Masaryk, 
jenž se snažil udusit, jako kdyby to tušil, zárodky poz-
dějšího nejbrutálnějšího zásahu proti izraelskému ná-
rodu, který vstoupil do dějin dvacátého století pod ná-
zvem se strašlivým obsahem – HOLOCAUST. To už pan 
prezident Masaryk nežil. Polná byla rodištěm, anebo 
alespoň dočasným domovem, mnoha významných lidí. 
Vzpomenu jen na ty, které jsem sám zažil, a se kterými 
jsem se setkal a oni mne, tehdy mladíka, obohatili svý-
mi vědomostmi a rozhledem. Byli to výrazné osobnosti 
města Polné, jako např. Bohuslav Hladík, Bohuslav 
Fišer, Theodor Chlebeček, Milota Holcman, Oldřich 
Macháček (někdejší ředitel Československého státního 
filmu) a i v té době názorově odvážný učitel a výborný 
malíř Josef Kos. 

Během svého života jsem poznal další česká města 
a místa, žil jsem v nich a zanechal jsem tam kousíček 
svého srdce, Polná však je mému srdci nejbližší.

(napsáno 25. února 2010, v den komunistického 
puče v roce 1948 a mučednické smrti katolického kně-
ze P. Josefa Toufara z Číhoště v roce 1950.)

Ing. Milan Šup, ekonom, regionální historik a pub-
licista, Praha

Rodné město Polná se svojí bohatou historií, význam-
nými památkami, protkané hladinou rybníků, lemované 
četnými lesy s jejich neopakovatelnou vůní domova, je 

již osmdesát let mojí srdeční záležitostí. S kamarádem 
z dětství Honzou Krátkým – Lososem – jsme o vztahu 
k našemu rodišti říkali, že trpíme nemocí s diagnozou 
Polná. A nejen to. Snažili jsme se touto chorobou naka-
zit s větším či menším úspěchem manželky, děti, přátele 
i spolupracovníky po zpravidla „povinné“ přednášce 
o našem městečku v srdci Českomoravské vrchoviny. 
Můj vztah vyjádřila moje maminka, polenská rodačka, 
která se svými bratry Karlem a Zdeňkem Taurovými 
přes příkoří padesátých let minulého století na město 
nezanevřeli. V dopise k jednomu životnímu jubileu se 
společně zaslanou publikací Bohuslava Hladíka Histo-
rický kalendář města Polné, napsala: „Tato malá knížka 
ať Ti připomíná Tvoje malé, rodné městečko na Vyso-
čině, které jsi měl svým způsobem rád a do kterého se 
stále rád vracíš.“ 

MUDr. Petr Vašíček, lékař, klavírista, Berlín 
– Německo

Polná pro mě navždy zůstane spojována se jménem 
a kalvárií Leopolda Hilsnera. Podobně jako Dachau 
je, alespoň navenek, Polná spojována s antisemitskými 
excesy, a tak jsem se i já při své první cestě na Vyso-
činu sblížil s pocity, s jakými navštěvujeme místa jako 
Osvětim, Sobibor, Majdanek nebo Treblinka, přestože 
projevy a důsledky antisemitismu byly v těchto místech 
rozdílné.

Tím příjemněji jsem byl překvapen, že jsem se již 
při své první návštěvě – někdy v polovině 90. let – 
setkal s výjimečným panem Jiřím Klusáčkem, s nímž 
jsem prochodil místa Hilsnerova případu. V roce 1999 
jsem se zúčastnil na pozvání pana starosty pietních 
akcí a výstavy kolem 100. výročí aféry a seznámil se 
s dalším výjimečným rodákem, Janem Prchalem. Jeho 
význam pro Hilsneriádu a pro Polnou samotnou nelze 
ani dostatečně vyzdvihnout. Přes Jana Prchala jsem 
se mohl seznámit i s nestorem české historiografie Dr. 
Bohumilem Černým, díky jehož celoživotnímu bádání 
nezůstal Hilsner zapomenut. Fotka tehdy ještě nezná-
mého Charlese Hellera – hudebního skladatele, žijící-
ho v Kanadě – poblíž synagogy otištěná v kanadských 
židovských novinách mi utkvěla v paměti později. Po-
slal jsem mu pohlednici – pozdrav z restaurace U Hils-
nera. Následně jsme se seznámili a později i spřátelili 
se sopranistkou Martou Vávrovou. Ve světové premiéře 
jsme spolu uvedli na koncertě ve Foerstrově síni v Pra-
ze 9. března 2008 Hellerův písňový cyklus „The Trials 
of Leopold Hilsner“. Dílo jsme pak hráli v Lidicích, 
Berlíně, Londýně aj. 

Co mě z Polné dojalo nejvíce? Omluva městské rady 
za excesi vůči Židům a pochybení tehdejších zástupců 
města při projevech antisemitismu. Moc a moc lituji, že 
kladný a kreativní postoj polenských občanů nenašel 
odezvu v Izraeli; že se nepodařilo prosadit v byrokra-
tickém aparátu jeruzalémského památníku Yad Vashem 
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uznání pro tento unikátní projev morálky a étosu; do-
dnes tam není Polná uvedena v tzv. Údolí zaniklých ži-
dovských obcí. Tlaky z různých stran – včetně z izrael-
ských politických míst – nepřiměly zodpovědné činitele, 
aby učinili výjimku ze svých rigidních pravidel.

Samozřejmě nejsem naivní, abych neviděl, že i v Pol-
né zůstává ještě nedokončené dílo; např. stále chybí 
pamětní deska Hilsnerovi na domě, kde žil. O té se ho-
vořilo již při oslavách milénia, kterých jsem se v Pol-
né zúčastnil. Také je paradoxní, že jedinečný polenský 
archiv k Hilsneriádě stále ještě není institucionalizován 
a vědecky zpracován. Nadále je ve správě nadšených 
lokálních historiků sdružených v Klubu Za historickou 
Polnou bez jakékoliv podpory akademických pracovišť. 
A do třetice lituji, že se dodnes v Polné neuvedl Hellerův 
cyklus, ostatně jako ve Vídni. A kam jinam, než do Vídně 
a do Polné toto dílo patří?

Na závěr zcela soukromě: v Polné mám i někoho blíz-
kého, takže se tam vždy rád vracím.

Marta Vávrová-Vašíčková, sopranistka, Berlín 
– Německo

Polná – pro mne dva hezké slunné dny s mým manže-
lem. Vybavím-li si první dojem, vidím krásné mĕstečko 
zasazené do nádherné přírody Vysočiny. Nalezneme zde 
bohaté informace z našich středoevropských kultur-
ních dĕjin. Zaujal mne zámek, velký mĕšťanský pivovar, 
dále monumentální kostel na okraji námĕstí, který svou 
velikostí a bohatě zdobeným interiérem je srovnatelný 
s barokními kostely v našem hlavním mĕstĕ. Vedle kato-
lických dĕjin, zde najdeme stopy po židovské kultuře. Ty 
nás zavedou do ménĕ slavného období historie, které též 
Polnou ,,proslavilo“ – do časů tzv. Hilsneriády. Často 
si kladu otázku, jak dnes smýšlejí zdejší lidé o Leopoldu 
Hilsnerovi? Zajímá je tento úsek dějin i dnes? Nebo zů-
stávají lhostejní? Je stále ještě mnoho nezodpovĕzených 
otázek. Myslím, že potřebujeme více odvahy. V součas-
nosti, kdy narůstá extremismus, xenofobie a násilí by 
lidé neměli být lhostejní. A polenský případ Žida Hils-
nera zůstává pro nás mementem. Přeji Polné vše dobré 
a tĕším se na příští návštěvu.

Filip Vrána, historik pivovarnictví, Brno
S Polnou jsem se poprvé setkal v souvislosti s Komen-

ského mapou Moravy, ač dnes toto město hledáme geo-
graficky v Čechách. Záhadnost této lokality v mé mysli 

ještě narostla, když jsem se jako student historie učil 
o „rituálním“ mordu Anežky Hrůzové a následné Hils-
neriádě. Do Polné jsem to měl z Brna daleko a mé toulky 
Vysočinou se většinou zastavily v nedaleké Jihlavě. Tuto 
bariéru jsem prolomil poprvé až docela nedávno. Židov-
ský hřbitov, opravená synagoga, majestátný děkanský 
chrám Nanebevzetí Panny Marie, polenský hrad a kon-
cert v blízkém amfiteátru. To byly mé kusé zážitky z prv-
ní návštěvy. Další krásy Polné objevila ta druhá. Dva 
objekty pivovarů (bohužel již nefunkčních), vzpomínky 
na Bohumila Hrabala, ale i Boženu Němcovou, kostel 
svaté Kateřiny. Škoda jen, že řada dalších historických 
památek včetně měšťanských domů na hlavním náměstí 
vzala za své v souvislosti s tragickým požárem v roce 
1863. Na druhou stranu do Polné by dnes možná jezdilo 
tolik turistů co do Telče či Slavonic a takhle má každý 
z nás větší volnost a chuť v objevování „trochu nezná-
mého“ městečka v západním koutu Vysočiny. Ale přece 
jen, tak neznámá Polná zas není, vždyť tolik viditelné 
práce za její popularizaci a záchranu historických pa-
mátek, kterou po roce 1989 provedl Klub Za historickou 
Polnou, by jinde mohli jen závidět.

RNDr. Miloš Vystrčil, učitel na Vysoké škole po-
lytechnické v Jihlavě, bývalý hejtman kraje Vysočina, 
Telč

Polná je pro mne dnes především krásným a živým 
městem s velmi dobře fungujícími spolky a občanským 
životem vůbec. Nově vydlážděné a upravené náměstí, 
unikátní historické varhany, chrám Nanebevzetí Pan-
ny Marie, Polenský big band, polenský fotbal, šikovná 
radnice i podnikatelé jsou další charakteristikou Polné. 
Co ale musím zmínit zvlášť a mimořádně, jsou polenští 
občané.

Snad při každé mé návštěvě Polné, a bylo jich nepo-
čítaně, mě vždy znovu překvapí velký zájem Polenských 
o věci veřejné. Ať přijedu na koncert, průvod nebo vý-
stavu, vždy je všude plno lidí. Tento zájem polenských 
občanů o své město a dění v něm považuji za jedno z nej-
větších bohatství tohoto krásného historického města.

Velmi dobře vím, že nejde vůbec o věc samozřejmou 
a že musí mít kořeny v minulosti. Vztah k rodnému městu 
a jeho životu se rodí a upevňuje pomalu a velmi často to 
bývá i díky místním nadšencům, historikům, fotografům 
a novodobým písmákům. Tedy na závěr, díky, Honzo Pr-
chale, za nás za všechny, co máme Polnou rádi.
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Dříve a dnes

Východní část zámku; nahoře před přestavbou na kino po roce 1930 (archiv JP), dole v roce 2007 (foto JP)
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Pohled na historickou část města ze silnice na Věžničku; nahoře před rokem 1920 (pohlednice), dole v roce 2008 (foto JP)
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Budova městské elektrárny; nahoře před rokem 1930 (pohlednice), dole v roce 2008 (foto JP)
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Havlíčkova ulice, domy nad Školským rybníkem; nahoře po roce 1930 (foto Stanislav Teska, archiv KZHP), dole v roce 2008 (foto JP)
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Obchod Karla Fišara na Horním městě; nahoře po roce 1920 (archiv KZHP), dole v roce 2008 penzion U Hilsnera (foto JP)
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Havlíčkova ulice, domy při silnici na Přibyslav; nahoře po roce 1950 (archiv KZHP), dole v roce 2008 (foto JP)
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Kateřinov; nahoře pohlednice 1909 (archiv JP), dole v roce 2008 (foto JP)
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Dům čp. 29; vlevo okolo roku 1900 (archiv MM), vpravo v roce 2009 (foto JP)

Oblakový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice; vlevo před rokem 1930 (archiv KZHP), vpravo v roce 2008 (foto JP); nápadná je podoba 
městských luceren
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Severozápadní část zámku; nahoře v roce 1924 (pohlednice), dole v roce 2008 (foto JP)
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Komunikace na hrázi rybníka Peklo; nahoře po roce 1930 (archiv KZHP), dole v roce 2008 (foto JP)



177

Část ulice Boženy Němcové; nahoře v roce 1946 (archiv KZHP), dole v roce 2008 (foto JP)
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Část Havlíčkovy ulice od kostela sv. Barbory; nahoře po roce 1930 (foto Karel Bezouška, archiv KZHP), dole v roce 2008 (foto JP)
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Rybník Peklo a Kateřinov; nahoře okolo roku 1930 (archiv MM), dole v roce 2008 (foto JP)
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Partie od zámku; nahoře pohlednice 1903 (archiv JP), dole v roce 2008 (foto JP)
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Pohled z Kateřinova na část Zápeklí; nahoře po roce 1930, dole roku 2009 (foto JP)
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První nádvoří v zámku; nahoře po roce 1935 (archiv KZHP), dole v roce 2008 (foto JP)
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Domky v ulici U Pekla; nahoře okolo roku 1930 (archiv KZHP), dole v roce 2008 (foto JP)
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Druhé nádvoří zámku; nahoře před rokem 1930 (archiv KZHP), dole v roce 2008 (foto JP)
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Domy na Husově náměstí; čp. 30 a 31, nahoře po roce 1920 (archiv JP), dole v roce 2008 (foto JP)
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Pohled z věže děkanského chrámu na jihovýchodní část Husova náměstí; nahoře po roce 1925 (archiv KZHP), dole v roce 2006 (foto JP)
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Domy v severovýchodní části Husova náměstí; nahoře roku 1920 (archiv KZHP), dole v roce 2008 (foto JP)
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