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Minulost samoty Nový Dvůr u Luboměře
Půjdete-li z Luboměře polní cestou do údolí Něčínského potoka, po 950 m od kostela sv, Vavřince v
Luboměři minete malebnou samotu Nový Dvůr, která je dnes používána jen jako rekreační objekt.
Její dávná minulost je mezi zdejším lidem popisovaná různě. Luboměřský kronikář Rudolf Mík 1 se
domníval, že nejstarší kamennou budovu samoty čp.75 (viz dále) postavili vandrovní mnichové
přemostranští, kteří pocházeli z Hradiska u Olomouce. Výhodná poloha této stavby mezi obcemi
Luboměřem, Lindavou a Libenthalem2 jim umožňovala sloužit věřícím uvedených obcí a hájit
katolickou víru. Jaká byla skutečná historie Nového Dvora se pokusíme popsat na základě studia
archivních podkladů v následujícím článku.

2021- výřez ze situační mapky Luboměře se samotou Nový Dvůr. Délka přístupové cesty a
potřebná doba pro výlet. www. mapy.cz
Nový Dvůr býval kdysi hilbrovický (hilpersdorfský) dvorec, neboť stojí v poli označovaném
pomístním jménem Padělky, které byly ve středověku nazývány Hilpersdofrské role. Stejný název
zachoval se ve starých záznamech o Heltínově. Dnešní samota Hilbrovice, o které jsme psali
v loňském roce (Oderské vrchy roč. 35/2020, č. 1 – 2), vzdálená 3 km jihovýchodně od Nového
Dvora, patrně upomíná na zaniklou vesnici Hilpersdorf, o které však nejsou zachované žádné
písemné zprávy. Údajně prý sousední vesnice Lipná (dříve Lindava, něm. Lindenau) byla založena
osadníky zaniklé vesnice Hilpersdorfu. Lipná vznikla v období 1394 – 1408, neboť roku 1408 se
1
2

Rudolf Mík: Sedláci rusticalisté se selskými grunty a fojt v Luboměři.
Jsou použité pomístné názvy obcí Lipná (Lindava) a Luboměř pod Srážnou (Liebenthal).
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2021 Výřez z katastrální mapy okolí Luboměře se samotou Nový Dvůr. www..cuzk.cz
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2020 - Celkový pohled na samotu Nový Dvůr u Luboměře. Foto Z.Vývoda. www.mapy.cz

2020 - Přístupová cesta k samotě Nový Dvůr od Luboměře. www.lubomer.cz
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uvádí na potštátském panství oproti roku 1394 jen o čtyři osady více a to potštatské Předhradí,
Padesát Lánů, Bankov (Boňkov) a Lydnaw (dnešní Lipná). Na lipenském katastru i na mapách jsou
doposud uváděny pomístní jména Přední Dvůr (blíž k Potštátu) a Zadní Dvůr (severněji od
Potštátu), což svědčí o tom, že již před vznikem Lipné byly tamější pozemky obhospodařovány
systémem odlehlých dvorců. Lze proto oprávněně předpokládat, že Nový Dvůr stojí na místě
někdejšího hilpersdorfského dvorce.

1764 - 1768, samota Nový Dvůr (něm. Neuhof) na I. Vojenském mapování - Josefovské, Morava,
list č.29. www.old.maps.cz
Vrchnost spálovského panství, k níž náležela Luboměř, obnovila dvorec v letech 1705 – 1711,
kdy byl zároveň obnoven nedaleký Heltínov, připomínaný jako pustý již roku 1547. Založení
Nového Dvora má patrně úzkou souvislost s obnovením osady Heltínova r. 1705, o jejíž obnovu se
zasloužil tehdejší majitel spálovského panství, podnikavý rytíř Karel Ferdinand Schertz s jediným
účelem, aby byl zvýšen ekonomický výnos panství pravidelným obděláváním půdy.
,, Dvorec původně sloužil jako ovčín“ je krátká zmínka v záznamech luboměřského kronikáře
Rudolfa Míka. Byl to původně panský ovčín s čtyřstrannou dvorcovou zástavbou, kterou tvořil
chlév, stodola, zájezdní patrová budova s vnějším schodištěm sloužila jako sýpka a obydlí šafáře.
První písemná zpráva o Novém Dvoře je z roku 1750, kdy spálovský urbář uvádí na tehdejším
panském dvorci Vavřína Šustka.
V Luboměři byl již panský dvůr z dřívější doby, tak se obnovený dvorec označoval NOVÝ DVŮR.
Ve zděném dodatečně vysekaném výklenku patrové budovy býval deskový obraz svaté Trojice s
letopočty 1762, 1841, 1937. Na zaniklém východním stavení byl nalezen trám s letopočtem 1761.
Patrová zájezdní budova má na západní straně pod okapem zachovalý letopočet 1711. Tyto údaje
svědčí o starobylosti Nového Dvora i jeho historickém významu jako ojedinělé celozděnné
hospodářské stavbě v době, kdy venkovská stavení bývala téměř výlučně dřevěná.
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1836, samota Nový Dvůr (Neuhof) u Luboměře - výřez císařského otisku - mapy stabilního katastru
s doplněnými popisnými čísly jednotlivých domů samoty. ZA Opava

V roce 1773 bylo zavedeno jednotné číslování usedlostí. V Luboměři bylo 55 popisných
čísel, poslední číslo 56 obdržel Nový Dvůr. V pozdějších letech dvorec opět zpustnul a
vrchnost (Emanuel Alois svob. pán Záwisch z Osenic) jej roku 1783 prodala se 70
měřicemi poli soukromým hospodářům. Prvními vlastníky byli Anton Biskup a Johan
Schlosser, kteří jej koupili za sto rýnských zlatých a zasloužili se o druhou obnovu Nového
Dvora.Po několika letech prodali dvůr novým majitelům. Byli to Karel Polzer, Anton
Grones, Šimon Kočtář a Anton Šíma, tak to uvádí listina z roku 1790 a dokazuje, že téměř
od počátku byl bývalý panský dvorec rozparcelován na čtyři soukromá hospodářství. Jejich
popisná čísla byla však zavedena až po stu letech, v druhé polovině 19. století v souvislosti
se zavedením stabilního katastru. V průběhu tohoto času narostl počet stavení v Luboměři,
takže Nový Dvůr byl zapsán pod popisnými čísly 56, 75, 76 a 77. Je pozoruhodné, že první
popisné číslo 56 označující dvorec jako celek nenáleží patrové budově jako dominantní
stavbě dvora – č.p. 75, nebo budově údajně bývalého obydlí šafáře – č.p. 77, tvořící od
prvopočátku zcela samostatnou část dvora, nýbrž části jižního křídla sloužící původnímu
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panskému dvorci jako chlév. Rozdělení bývalých panských dvorů mezi postupné majitele
nepostihlo rozdělení vlastního nádvoří dvorce, které je uvedeno v pozemkovém katastru
jako stavební parcela. Od počátku soukromého hospodaření na Novém Dvoře bylo nádvoří
v ,,nedělním držení a užívání“ všech čtyř usedlostí. Toto starobylé vlastnické právo,
označováno ve starých listinách jako nedělní držení, nebo držení v nedílu, se v současnosti
vyskytuje již zcela vzácně a zaniklo na Novém Dvoru jako jedno z nejposlednějších.
V roce 1937 byla zaváděna elektřina v Luboměři, ale na Nový Dvůr nebyla pořízena
z úsporných důvodů. To byla jedna z hlavních příčin, proč po roce 1945 postupně zanikalo
hospodaření na této samotě. Posledními hospodáři byli František Kočtář na čísle 56, Alois
Honyš na čísle 75, Rudolf Klezla na čísle 76 a Josef Mik na čísle 77. Usedlost číslo 76
bylaopuštěná již v roce 1933 a od té doby byla zde jen tři hospodářství. Objekt začal znovu chátrat
apustnout.
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Obyvatelé samoty Nový Dvůr v letech 1857, 1880, 1900 a 1921
čp. domu

56

rok
1857

75
76
77
56

rok
1880

75

Rok a místo nar.

77
56
75

6.12.1819, Luboměř

hospodář

Theesia Šustek

1811, Luboměř

vede domácnost

Franz Kočtář - majitel

1806, Luboměř

hospodář

Josefa Kočtářová

1806, Luboměř

vede domácnost

Mathias Klezla - majitel

1824, Luboměř

hospodář

Valeriána Klezlová

1828, Luboměř

vede domácnost

Anton Krnovsky - majitel

1825, Luboměř

hospodář

Johanna Krnovská

1826, Luboměř

vede domácnost

Matúš Král - majitel

9.9.1841, Luboměř

hospodář

Marie Králová

25.3.1842, Luboměř

vede domácnost

Vendelín Kočtář- majitel

19.10.1854, Luboměř hospodář

77
56

26.3.1824, Luboměř

Teresie Klezlová

13.10.1828, Luboměř vede domácnost

rok
1921

76
77
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hospodář

Antonín Krnovsky - majitel 10.6.1825, Luboměř hospodář
Johanna Krnovská

20.7.1826, Luboměř

vede domácnost

Jakub Kočtář - majitel

28.4.1853, Spálov

hospodář

Františka Kočtářová

9.3.1867, Luboměř

vede domácnost

Alosie Kočtářová - něm.nár., 22.12.1855, Barnov

Spolubydlící
dcera Žofie- majitel
Magdalena Lōw
Děti:Moritz, Franz

Alois, Josef
Děti:Waleriána
Johann, Thomas
Děti:Waleriána,
Franz, Johanna
Děti: Josef, Anna,
Marie, Alois
Franz Kočtář, matka -

Františka,Vincencie
Děti:Marie,Teesie
Jan, Franziska
jeden syn a sedm
dcer
Děti:Emil,František
Josef, Aloisie

tři synové a
hospodář a
vede domácnost tři dcery
4 synové a Teresiematka, Marie-sestra

Johann Klezla - majitel

6.1.1851, Luboměř

hospodář

Františka Klezlová

17.4.1858, Luboměř

vede domácnost

Josef Mik- majitel

16.2.1876, Luboměř

hospodář

Aloisie Mik

24.2.1868, Luboměř

vede domácnost

Josefa Kočtářová - majitel

9.3.1867, Luboměř

Děti: Emil, Frant.
hospodář a
vede domácnost Karel, Anton

Alois Nagel - majitel

30.1.1887, Čermná

hospodář

Aloisie Nagelová

30.1.1869, Luboměř

vede domácnost

Rudolf Klezla - majitel
Františka Klezlová - sestra

13.8.1890, Luboměř

hospodář

29.6.1892, Luboměř

vede domácnost

Josef Mík- majitel

16.2.1876, Luboměř

hospodář

Aloisie Míková

24.2.1868, Luboměř

vede domácnost

vdova

75

vede domácnost

Matěj Klezla - majitel

vdova

76

Zaměstnání

Martin Šustek - nájemce

Alosie Kočtářová - něm.nár. 22.12.1855, Barnov
76

rok
1900

Jméno a příjmení

dcera Vilemína
Fardová

Děti: Alois, Marie
Žofie
bratr Tomáš - 1885
Děti: Aloisie, Josef
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V roce 1978 je patrné chátrání budovy obydlí bývalého šafáře č. p. 77, které bylo do roku 1981
zcela zbouráno a odstraněno. Archiv manželů Šumných

Nový Dvůr v roce 1975, do popředí vystupuje obydlí č.p. 77, pod ním popisné číslo 76, v pozadí

budova č. p. 75. Archiv manželů Šumných
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V letech 1974 – 1984 byl Nový Dvůr v pořadí již potřetí obnoven mimo východní budovu č. p. 77,
která pro havarijní stav zanikla v roce 1981 a která bývala při dřívějším panském ovčíně šafářstvím.
Její půdorysné čtvercové jádro o straně kolem osmi metrů, které bylo opatřeno stejnými rohovými
lezény jako má západní patrová budova. Toto by mohlo naznačovat, že se kdysi jednalo o budovu
věžového tvaru s případnou roubenou patrovou nádstavbou a celý objekt snad měl původně
charakter zemanské tvrze. Starobylost objektu dokazují masivní kamenné základy i nadezdívky
původních částí objektu.
Nový Dvůr je významná technická a historická
památka připomínající zaniklý způsob
zemědělského hospodaření a venkovského osídlování zdejšího kraje.
Na domě číslo 56 je pamětní deska s věnováním a vyobrazením posledního hospodáře na Novém
Dvoře:
NA VĚČNOU PAMÁTKU
ZDEJŠÍMU RODÁKOVI
KARLU KOČTÁŘOVI
27.11.1903 - 23.11.1975
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Naše poděkování patří xxxx za ...?... , xxxx za ...?... a xxxx za ...?... .

Použité zdroje:
Mík Rudolf : .............................. ?

Archiv městyse Spálov.

Ondřej Anton : .............................? Archiv městyse Spálov.
Sčítací operáty samoty Nového Dvoru v letech 1857, 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921. Soka
Přerov.
Rodné matriky obce Luboměř 1806 -1890, obce Spálov 1853, obce Barnov 1855, obce Čermná
1887. ZA Opava, pobočka Olomouc.
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