
Letošní významné  slavínské „trojky“ 
2.část: zemní vodojem a nové pojmenování návrší  
 

V závěru předchozího článku o letošních slavínských výročích jsme zmínili, že druhá část bude 
souviset s místním vodojemem. Přibližme tedy jeho souvislost s historickým vývojem pojmenování 
návrší a výročím 120 let od jeho přejmenování. 
             Na druhém vojenském mapování (1836-1852) je tato výšinná lokalita označena jako Galgen 
Berg, tedy Šibeniční vrch. Na mapách stabilního katastru (1840) se objevuje označení „Na Přívrší 
Spravedlnosti“. Pod dalším novějším označením  „Šibeňák“ je návrší zmíněno např. v heslu Ottova 
slovníku naučného. Všechny názvy souvisí s přítomností šibenice. 

Za zmínku stojí, že v Roudnici má hrdelní právo velmi dlouhou tradici. Již v roce 1237 získala 
Roudnice,  jako feudální vrchnost, hrdelní právo od krále Václava I. Touto výsadou město disponovalo 
více než  500 let. 

 Je nesporné, že oběšením se 
hrdelní právo realizovalo právě 
na našem návrší. 
Při odkopávce pro budoucí 
těžbu ve zdejší pískovně byla 
odkryta podezdívka šibenice a 
hroby popravenců. Její místo 
bylo v jižním směru od 
hracholuské nádražní budovy. 
Tedy pravděpodobně v místě 
současného kynologického 
cvičiště, které tehdy ještě 
nebylo odtěženo.  
Ani pojmenování „Šibeňák“ 
však nepřežilo konec 
devatenáctého století. 
Popišme okolnosti ústící do 
zániku tohoto označení  

v trochu širších souvislostech.  
             Velká většina národa v roce 1891 zvolila do říšské rady Mladočechy a ti zahájili ostrou opozici 
proti vládě. Význam staročeské strany rapidně poklesl. Za těchto okolností došlo v témže roce 
v Roudnici k novým obecním volbám, ve kterých zvítězili Mladočeši. Za starostu města byl 4.června 
1891 zvolen vítězný vůdce Ervín Špindler (mimochodem i u něho je trojka v letopočtu významná - 
letos jsme si připomněli 170 let od jeho narození 29. srpna 1843).  
             V občanském životě nastal po předešlém zápasu mír, který otevřel prostor pro realizaci 
mnoha prospěšných projektů. Šibeňáku se týkaly dva záměry. V rámci prvního byl vrch osázen akáty a 
borovicemi. Druhý pak patřil k nejvýznamnějším počinům v rámci celého města a byl jím projekt 
vodovodu. Nešlo v Hracholuskách o první vodovodní projekt. Již na začátku 18. století hydraulikus Jan 

Reissenholz postavil v této lokalitě 
čerpací stroj, vodojem na „Na Přívrší 
Spravedlnosti“ a odtud potrubí do 
města. Mělo jít ve své době již o druhý 
vodovod ve městě ( první mířil do města 
od krabčických pramenů). Projekt však 
selhal a voda se do města nedostávala. 
Po stodevadesáti letech je tento záměr 
oprášen. Vydatné prameny pitné vody 
byly nalezeny na dvoře mlynáře 
Hořejšího v Hracholuskách v Žižkově ulici 
čp.728. Jeho mlýn byl vykoupen a 
přestavěn na vodárnu s parními 
pumpami, které čerpaly vodu ze studen 



a vytlačovaly ji do vodojemu na Šibeňáku do výše 45 m nad vodárnou. Z vodojemu, který pojal 7 000 
hl vody, vyústila pak rozvodná síť potrubí dlouhá celkem 17 500 m do celého města a to jak do 30 
veřejných stojanů, tak do jednotlivých domů a podniků. Vodovod vyprojektoval a postavil ing. Kress 
nákladem přes 400 000 tehdejších korun.  Všechny studny ve městě mohly být  zrušeny. Nový 
vodovod se stal velkým dobrodiním celému městu. Čistá voda zlepšila hygienické poměry v obci a 
odstranila nákazu střevního tyfu. 

Při slavnostním „spuštění“ vodovodu 22.10.1893, které se konalo právě na Šibeňáku, 
přejmenoval starosta Ervín Špindler vrch na Slavín. Tato iniciativa zřejmě souvisela s národní orientací 
mladočechů i se sympatiemi samotného Špindlera k myšlence slovanství.  Název se ujal a je užíván až 
do současnosti. 
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