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KATALOGOVÝ LIST 
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ÚVOD 

 

SHP objednal vlastník objektu, Zemský hřebčinec Tlumačov s. p. o., 22. června 

2017 jako podklad k projekčním pracem k rekonstrukci objektu a žádosti o zařazení akce do 

Programu záchrany kulturního dědictví ČR. K prohlídce na místě došlo hned 26. až 29. června 

a součásně se rozběhlo shromažďování historických podkladů, protože dokončení elaborátu 

bylo požadováno v červenci 2017. Objekt byl tou dobou sice téměř nevyužívaný, ale stále v 

relativně dobrém stavebním stavu, s funkční střešní krytinou a úplným zasklením oken 

(kromě sklepa), jisté poškození jevily zejm. podlahy a omítky ve sklepě. 

Jako podkladu pro půdorysy bylo použito studie na rekonstrukci vily od BM – 

BAUMAS s. r. o., pobočka Kroměříž – Ing. Pavel Olšovský, vypracované v listopadu 2015, 

jež musela být upravena podle aktuálního stavebního stavu; k vybraným detailům byly 

pořízeny náčrty, kótované připsáním ke konstrukci (zčásti i staničením). 

Metodicky průzkum postupoval podle brožury Standardní nedestruktivní 

stavebně-historický průzkum, zpracované ing. Petrem Mackem a vydané jako příloha 

časopisu Zprávy památkové péče v roce 1997. (Datování v kapitole Architektonický rozbor 

jsou orientační, vyslovená ad hoc bez konfrontace s Dějinami objektu, a mohou se tedy lišit 

od datací v jiných kapitolách. Část fotodokumentace má pro dosažení širšího úhlu záběru 

charakter panoramat.) 

Za pomoc se shromažďováním potřebných podkladů děkujeme především 

archivářům PhDr. Marii Kopečné a Bc. Petru Sychrovi z MZA v Brně a Robertu Vejvodovi 

z NTM v Praze. 

 

 

 

Poznámka: Práce je duševním vlastnictvím autora. 

Průzkum vyjadřuje mínění zpracovatele SHP, nemůže nahrazovat vyjádření 

příslušných památkových orgánů a organizací ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. 

Průzkum svojí povahou představuje začátek poznání památky, které je třeba dále 

prohlubovat dalšími typy průzkumů během jejích stavebních úprav. 
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DĚJINY OBJEKTU 

 

Hřebčinec je specializované chovatelské zařízení určené pro chov hřebců za 

účelem plemenitby nejen pro vlastní chov, ale pro udržení a zkvalitňování hospodářského 

chovu koní v širokém okolí (nejedná se tedy o hřebčín). Síť hřebčinců se proto vyvinula i 

v rakousko-uherské monarchii a první republika na tuto organizaci navázala. Udržování 

trojice hřebčinců na Moravě a ve Slezsku – v Hodoníně, Olomouci-Hejčíně a Opavě – se však 

brzy ukázalo z různých důvodů jako neekonomické, proto už v roce 1921 vznikla myšlenka 

centralizace, k níž však bylo nezbytné nalézt příhodný objekt. Ten byl výhodně získán ze 

záboru Pozemkového úřadu v podobě zbytkového velkostatku Otrokovice, a to z bývalého 

majetku hraběnky Marie Baltazziové v Napajedlích. Pro toto umístění hovořila i příhodná 

poloha uprostřed 

Moravy na živé 

dvojkolejné dráze i 

rozsáhlé ubytovací a 

adaptační možnosti 

zdejší sítě 

hospodářských 

dvorů. Velkostatek 

byl státní správou 

převzat 26. 6. 1923, 

za ústřední objekt 

hřebčince byl 

vybrán dvůr 

v Tlumačově a 

ihned byly zahájeny 

přípravné práce 

k adaptaci a 

stěhování. (Antonín 

Černocký – 

Lubomír Procházka: 

Zemský hřebčinec 

Tlumačov, Opava 

2012, s. 21n.) 

Realiza-

cí záměru byla 

pověřena Stavební 

správa pro 

vybudování Státního 

centrálního 

hřebčince 

https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99ebec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plemenitba
https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%99eb%C4%8D%C3%ADn
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v Tlumačově; budovy (viz i úvodní stať Architektonického rozboru), rekonstruované podle 

projektu ing. Bohumila Šulce z Albrechtic nad Orlicí z února 1924, bylo třeba doplnit řadou 

dalších, zpravidla menších objektů, projekční práce na nich byly svěřeny ing. Dr. Theodoru 

Petříkovi. Jedním z nich byla i pojednávaná vila správce hřebčince, situovaná při silnici 

jihozápadně od tlumačovského hospodářského dvora. (MZA Brno, fond Zemský úřad Brno, 

karton 1680, list 526) Kolorované výkresy projektu na její stavbu signoval ing. Petřík v Praze 

v březnu 1924. Celá, zevnějškem téměř dokonale souměrná vila však nebyla cele vyhrazena 

správci, ale severozápadní třetina s vlastním vchodem byla od počátku určena dalšímu 

zaměstnanci, resp. zřízenci – zřejmě i proto je označována nejen jako byt správce nebo 

budova pro správce, ale i administrativní nebo správní budova. (MZA Brno, fond Zemský 

úřad Brno, karton 1680, listy 595 až 597) Ke stavbě vypracoval ing. Petřík současně i 

rozpočet, který ji vyčíslil na částku 208.416,90 Kč, adjustovanou úpravou modrou tužkou 

(snížení o deset procent) na částku 182.598,32 Kč. Nadpis na deskách rozpočtu 

„Administrační budova v Tlumačově“ je tužkou opraven na „Obytná budova pro správce a 

jednoho zřízence“.  

Z popisů rozpočtovaných prací vyjímáme tyto zajímavé položky: 

„facádní omítky vápenné 1:3, s použitím říčního písku, s vyčnívajícími pasy 

tmavými a plochami jemně bíle stříkanými (197,11 m2 po 15 Kč, tedy za 2.956,65 Kč) 

dodání a osazení 2 úplných splachovacích zařízení, sestávajících z nádrže na 

vodu, se samočinným uzavíráním, mosaz. řetízku, s pocelán. rukojetí, porcelán. klossetu, 

s dobovým leštěným příklopem „Panama“ (2 kusy po 400 Kč, tedy za 800 Kč) 

dodání a osazení zařízení do koupelny, sestávající z lité vany bílé, smaltované 

IIa), plechových lázeňských kamen, s potřeb. rourami oniklovanými, s připojením na odpad. 

potrubí (2.800 Kč) 

hlavní vchodové dveře 120/210 cm, 2křídl. náplňové, polozasklené do 

hoblovaného rámu 8/12 cm, křídel 40 mm sil., náplně 33 mm sil (330 Kč); okování 6ti závěsy, 

1 zapuštěn. zámkem, s mosaz. garniturou, 1 krátkou a 1 dlouhou, náprst. zástrčí zadlabanou 

se 6 šrouby na upevnění, rám ve špaletě (220 Kč) 

ty samé dveře, ale s obložením hrubé zárubně (340 Kč) 

pokojové dveře 90/200, 1křídl. náplňové, polozasklené, s obložením hrubé 

zárubně, rám 40 mm, náplně 33 mm sil. s tvrdými prahy (6 kusů po 300 Kč, tedy za 1.800 Kč) 

různé druhy dveří od 75/180 cm, 65/180 cm, 1křídl., stejně provedené jako 

předchozí, rám 36, náplně 26 mm sil. s měk. prahy (8 kusů po 280 Kč, tedy za 2.240 Kč) 

svlakové dveře ve sklepě 33 mm sil. s obložením hrubé zárubně (2 kusy po 180 

Kč, tedy za 360 Kč) 

dveře do prostoru půdního 2náplňové, 1křídl., 90/210 cm bez rámů, strana do 

půdy hladká, oplechovaná, rám 40 mm, náplně 33 mm silné (240 Kč) 
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podlahy z dubových vlysků, s položením, vyhlazením, orámováním kol stěn, 

navoskováním a vyleštěním (38 Kč za 1 m2, 209,81 m2 opraveno na 97,64 m2) 

kasetový strop ve schodišti měří i se schody 5,50x3,80=20,90 m2; za 1 m2 

půdorysné plochy tohoto stropu, s dodáním veškerého potřebného dříví a materiálu 

spojovacího, přičemž měkké trámy 18/24 cm budou ze tří stran obložené modřínovými 

deskami. Záklopní prkna modřínová 42 mm silná po vrchní straně ohoblovaná, na drážku 

spojovaná. (Kasety orákosované a omítnuté) (částky neuvedeny) 

schodnice 8/30 cm a zábradlí modřínové, stupně dubové 40 mm sil., podstupnice 

modřínové 33 mm sil. s podšalováním kratšího ramene modřínovými deskami, s měkkými 

kasetami, taktéž omít. (jednotková cena 160 Kč, celkem 3.344 – myšleno zřejmě včetně 

předchozího stropu); dvojnásobné napuštění stropu a schodiště čistou fermeží s přelakováním 

světlým lakem všech viditelných částí (paušál 460 Kč) 

zasklení oken... sklem 1,8 mm silným (opraveno tužkou na 1,5) 

zasklení dveří... tlačeným sklem 3 mm silným 
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nátěr dveří vč. obložení s předchozím zatmelením, přebroušením, napuštěním 

základní fermežovou barvou, s 2x nátěrem barvou olejovou bílou, s přebroušením a 

přelakováním (dveře vchodové hnědou barvou zvenčí) (71,26 m2 po 18 Kč, celkem za 

1.282,68 Kč); nátěr oken stejný (67,47 m2 po 17,50 Kč, celkem 1.180,72 Kč) 

nátěr sklepních dveří obyčejný 2x barvou hnědou (8,32 m2 po 14 Kč, celkem 

116,48 Kč) 

vymalování všech místností a vytonování chodeb a příslušenství 874,50 m2: za 1 

m2 tohoto malování na 2 patrony, se soklem tmavším dole, s lemovkou nahoře, stropy bílými, 

chodby a přísluš. stěny vytonované, zakončené vodorovným pruhem, dole tmavším soklem 

1,50 Kč za m2, celkem 1.311,75 Kč 

emailový nátěr v koupelně 1,20 m vysoký (9,36 m2 po 19 Kč, celkem 177,64 Kč) 

tyčkový plot z loupaných tyček 160 cm vysokých, s tesami 8/12 cm, na vzdálenost 

beton. sloupů 3 m, průměr 30 cm, celkově 2,50 m dlouhých, s hlavicí nahoře, armovan. 4 

kulatými pruty průměr 12 mm, s dolním koncem náhle rozšířeným, se dvěma plochými železy 

6/50 mm, s otvory na přišroubování tes., se zasazením a s dodáním všeho materiálu (205 m po 

40 Kč, celkem 8.200 Kč) 
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úprava zahrady s položením kamen. makadamu na všech cestách, 

s vyštěrkováním, s předchozím odhozením ornice a zasypáním staré jámy na této zahradě se 

nacházející, se vším a za vše (4.020,57 m2 po 2 Kč, celkem 8.041,14 Kč) 

malý kruhový basén pro vodu potřeb. v zahradě, z betonu 1:5 s omítkou 1:3, dno a 

stěny 15 cm sil, hl. 0,80 m, průměr 1,80 m, za úplné provedení (420 Kč)“ (MZA Brno, fond 

Zemský úřad Brno, karton 1680, listy 842 až 880) 

Podle výtahu z nálezu, podaného okresní politickou správou v Uherském Hradišti 

o výsledku stavební komise ze dne 5. 7. 1924 „projekty tyto byly zásadně schváleny 

ministerstvem veřejných prací výnosy ze dne 6. 5. a 14. 6. 1924..., za současného nařízení 

některých změn, týkajících se různých vnitřních úprav, které ve zmíněných výnosech jsou 

detailně uvedeny a i na plánech červenou neb modrou tužkou vyznačeny.“ (MZA Brno, fond 

Zemský úřad Brno, karton 1684, list 296) 

Okresní politická správa v Uherském Hradišti vydala 25. července 1924 na 

základě místního šetření dne 15. července 1925 nález o povolení ku stavbě, v němž se mj. 

uvádí: „...celý komplex hospod. dvoru Tlumačova bude opatřen vodovodem s pitnou a 

užitkovou vodou, přičemž veškery záchody, chráněné před zamrznutím budou zřízeny 

splachovací. 

(...) 

2. Budova správní: 

Celkové řešení má poměrně malou výšku přízemních místností 3,10 m, naproti 

tomu vysoký půdní prostor a půdní nadezdívku. Vzhledem na trvalé zhodnocení celého objektu  

při malé světlé výšce bytu a na půdorysné rozměry bytu pro správce doporučuje se, aby světlá 

výška obytných místností byla zvýšena na 3,30 m a dále by byl zjednodušen poněkud složitý a 

nákladný krov budovy, čímž se docílí jistých úspor. Současně bude nutno vchodové dvéře 

zříditi aspoň 2,20 m vysoké, za kterýmto účelem bude nutno upraviti schodiště do půdního 

prostoru. 

Vedlejší místnosti při kuchyni nevyhovují pak svému účelu nedostatečnými 

rozměry koupelny a pokojíku pro služku. Navrhuje se, by prádelna byla zřízena v souterrainu 

v sousedství sklepa pod navrženou koupelnou a pokojíkem pro služku. Spíž bylo by možno 

ponechati na místě původním, přímé sousedství její s kuchyní není zvl. závadou při 

dostatečném větrání obou těchto místností, dosavadní koupelnu, která by byla současně 

umývárnou, bylo by možno zvětšiti a vedle ní zříditi pokoj pro služku o podlah. ploše 

2,40x2,20 m. 

Doporučuje se dále, aby podlaha kuchyně byla oproti sklepu vhodně isolována a 

dále, by voda pro koupelnu byla ohřívána tělesem do sporáku vloženým, který umístil by se 

pak při dělící stěně mezi koupelnou a kuchyní.“ (MZA Brno, fond Zemský úřad Brno, karton 

1684, listy 299 až 302) 
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Stejná data jsou uvedena i na schvalovacích doložkách na výkresech. (MZA Brno, 

fond Zemský úřad Brno, karton 1680, listy 987 až 989) 

Mezitím již byly vypsány oferty na stavební práce. Sešlo se devět nabídek, z nichž 

byla vybrána nejlevnější. Ministerstvo veřejných prací o tom napsalo 30. června 1924 Zemské 

správě politické v Brně, že „schvaluje tamní opatření, dle kterého zemská správa politická 

zadala na základě na základě veřejného nabídkového řízení ze dne 15. května 1924 provedení 

adaptačních prací, přístavby a nástavby budov ve dvoře Tlumačově státního centrálního 

hřebčince pro Moravu... nejlevnější firmě, úředně oprávněnému stavebnímu inženýru 

Bohumilu   Š u l c o v i   v Albrechticích n. Orlicí...“ (MZA Brno, fond Zemský úřad Brno, 

karton 1684, list 364) Bohumil Šulc byl ministerstvem zemědělství pověřen už od koupi 

velkostatku jeho prozatímní správou (jako výkonný orgán mu byl přidělen dosavadní správce 

dvora v Tlumačově Josef Horák, vrchní dozor nad výstavbou a úpravou objektů vykonával 

vrchní inspektor státních ústavů pro chov koní rada Bohuvěr Pivnička). (Antonín Černocký – 

Lubomír Procházka 2012, s. 31) 

Smluvní protokol za účelem právního zajištění provedení prací (dodávek) na 

různé novostavby, na nichž se podílela i firma J. Jarcovják, podnikatelství staveb ze Zlína, byl 

s inž. B. Šulcem uzavřen 4. srpna 1924 (schválení presidentem zemské správy politické 

v Brně bylo antidatováno do 18. března 1924). Přílohou byla nabídka ze 14. července 1924 a 

nabídkové rozpočty, datované o den dříve. Nabídka na obytnou budovu pro správce zněla na 

135.744,40 Kč, po vynechání některých položek byla upravena na 131.484,40 Kč. (MZA 

Brno, fond Zemský úřad Brno, karton 1683, listy 107 až 115) 

14. října 1924 píše vrchní hospodářská správa hřebčince své stavební správě na 

její dotaz: „Vzhledem k tomu, že konstrukce celého domku řešena jest s hlediska, aby bylo 

možno v podkroví sříditi dvě obývací místnosti, žádáte se o laskavé opatření, aby tyto 

místnosti byly zřízeny již v průběhu novostavby. Za toto nařízení přejímá aprobant osobní 

zodpovědnost před kolaudujícími orgány po stránce formální i finanční.“ (MZA Brno, fond 

Zemský úřad Brno, karton 1684, list 418) 

Zpráva naznačuje, že stavba byla mezitím započata, podle samostatně vedeného 

stavebního deníku se tak stalo počátkem srpna přípravnými pracemi a dále vytyčením a 

určením výškové úrovně podlahy v přízemí. Mezi 24. srpnem a 6. zářím proveden výkop a 

vyzděny sklepy a základy a stavba i dále rychle pokračovala, takže v týdnu od 20. do 27. září 

byl vztyčen krov a 30. září provedena větší část latění. Další zápis, provedený inž. B Šulcem 

14. listopadu, konstatuje vyvedení stavby villy v režném zdivu, „střecha jest hotova a na 

šalování štítu a podkrovn. světnic tesaři pracují.“ 13. prosince se uvádí: „Do dnešního dne 

vyšalovány byly obě podkrovní světnice a stěny vyplněny pilinami. – Prostor nad balkonem 

ošalován hobl. modřín. prkny, rovněž tak celý štít a tato natřena dvojnásob. fermeží. Okapní 

žlaby a žlab pro květiny na balkoně zřízen. – V tomto stavu bude domek přezimovati.“ Další 

zápis je až ze 16. června 1925: „Dle rozpočtu měl být kolem vily chodník z cihel na stojato a 

cement. maltou zalitých 0,90 m šir.; místo tohoto zřídí se chodník z betonu stejné šířky, 10 cm 

tlustý v poměru 1:5 a povrch zatře se dřevěn. hladítkem.“ 12. srpna 1925 smluveny 

s podnikatelem některé ceny mimo rozpočet, např. „za 1 m beton. zábradlí u vchodu do villy 
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130 Kč“ nebo „za 1 dvéře dvoukřídlové do pokoje 130/210 cm Kč 260,-.“. Později přibyly 

ještě další, např. 26. září 1925 „za zhotovení železobeton. sloupů 1:4 u vrat do vily prof. 30/30 

cm délka 3 m, kusy 2 smluvena cena za 1 m3 Kč 280,-, tedy za 0,54 m2 Kč 151,20. (sloup 

20/20 započítán v plotu) Za zhotovení malých vrátek cena Kč 55 ,-“ (MZA Brno, fond 

Zemský úřad Brno, karton 1683, listy 502 až 509) 

20. dubna 1925 byl vypracován firmou Českomoravských elektrotechnických 

závodů Fr. Křižík v Praze, a. s., projekt elektrické instalace ve vile opět jako součást 

elektrifikace celého areálu. Podle přípisu ze 26. ledna 1926 bylo shledáno, že plán odpovídá 

skutečnému provedení. (MZA Brno, fond Zemský úřad Brno, karton 1682, list 876) 

Ve dnech 13.-14. května 1925 se konalo úřední místní řízení ke zjištění postupu 

provádění jednotlivých staveb ve dvorech stát. centrál. hřebčince v Tlumačově. Hodnocení 

sledované vily se omezilo na konstatování, že „obytný domek pro řiditele jest tak dalece 

hotov, že se pracuje pouze na dokončení řemeslnických prací“. (MZA Brno, fond Státní 

hřebčín Tlumačov, inv. č. 1412, karton 57, složka Stavby, listy 14 až 16) 

Také inspekční zprávy z června 1925 potvrzují značnou pokročilost prací. 

Počátkem měsíce „vila odevzdána malíři, kamnařské práce skončeny, stejně tak úprava 

předsíně. Po skončení prací malířských (as 3 dny) počne poslední práce – kladení parket.“ 

(MZA Brno, fond Státní hřebčín Tlumačov, inv. č. 1412, karton 57, list 55) 12. června hlásí 

řiditelství hřebčince v zastoupení pana inspektora Pivničky: „...d.) Obytná budova pro řiditele 

jest zhruba dokončena; na příští týden zbývá malování místností obytných a  dokončení 

interieru předsíně.“ (MZA Brno, fond Státní hřebčín Tlumačov, inv. č. 1412, karton 57, list 

57) 26. června hlásí už zcela lakonicky: „...e.) Vila je hotova; příští týden bude obsazena.“ 

(MZA Brno, fond Státní hřebčín Tlumačov, inv. č. 1412, karton 57, list 53) 

Přesto teprve 29. června ministerstvo veřejných prací povolilo stavební správě 

hřebčince, „aby okna obytného domku pro vrch. správce... dala opatřiti železnými mřížemi 

jednak sesunovacími dle varianty C a jednak pevnými.“ Na dodávku včetně montáže a nátěru 

povolilo částku 4.400 Kč za předpokladu, že úhrada bude zajištěna z docílených úspor. (MZA 

Brno, fond Státní hřebčín Tlumačov, inv. č. 1412, karton 57, list 47) Podle zápisů ve 

stavebním deníku probíhaly některé dílčí nátěry a další drobné práce i vybavování objektu i 

později, rozsáhlý zápis o kamnech zřejmě vznikl i déle po realizaci kvůli cenovým úpravám. 

Zápis  z 10. října 1925 tak uvádí, že kamnářská práce ve vile byla pořízena vesměs z jiných 

kusů, než jaké byly v původní nabídce: do čtyř pokojů místo bílých barevná (levnější, za 680,- 

Kč), zato do kuchyně většího bytu bílý šamotový sporák (s plotnou pětiplátovou, ze tří stran 

volný, se dvěma pečícími troubami, leštěným rámem a ochrannou tyčí s topnou a čisticí 

garniturou se zasunovacím truhlíkem na kolečkách pro uhlí a poniklovaným talířníkem, i 

s dovozem a instalací za 2.374,30 Kč), navíc dvoje kamna do podkroví (od fy Mayer 

v Blansku, včetně mzdy kamnáře atd. za 486,- Kč); do kuchyně menšího bytu prostý sporák 

z modrých kachlů (ze tří stran volný, s jednou pečící troubou, kováním a plotnou za 926,- 

Kč). Navýšení cen však vesměs nebylo uznáno i s poukazem na to, že všechna kamna měla 

být bílá. (MZA Brno, fond Zemský úřad Brno, karton 1683, listy 506 až 508) 
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Vyúčtování stavby domku sestavil ing. B. Šulc 17. října 1925 (zřízení kasetového 

stropu a schodů ve schodišti se tu uvádí „dle detailu a popisu v rozpočtu“ za 3.123 Kč, 

všecko kování oken a dveří je typu „Elegant“, odfajfkována je i úprava zahrady a kruhový 

bazen v ní) na částku 146.189 Kč, upravena byla na 146.742,42 Kč; výkaz víceprací (mj. 

obezdění kotle v prádelně za 90 Kč) sestavil Šulc 23. října 1925 a vyčíslil je na 14.487,14 Kč 

(částky tu nejsou upravovány, snad ani nebyly uznány). (MZA Brno, fond Zemský úřad Brno, 

karton 1683, listy 1 až 36) 

Kolaudace novostavby obytného domku pro vrchního správce a pro kočího 

proběhla (spolu s dalšími novostavbami, které provedly firmy ing. Bohumil Šulc, nyní 

Napajedla, a Josef Jarcovják, podnikatelství staveb ve Zlíně) 31. března 1926.  Uvádí, že 

povolený náklad na domek činil 184.000,- Kč, na základě veřejné soutěže byl zadán za obnos 

131.484,40 Kč. Stavebním dohledem byl pověřen Ludvík Zavřel, smluvní technický úředník, 

a vrchním dozorem stavební rada ing. Leopold Paar, provedením kolaudace vrch. stav. rada 

ing. Jan Čapek. Domek byl obydlen dnem 10. června 1925.  

Při prohlídce 29. března 1926 bylo shledáno, že stavba je provedena dle 

schválených plánů s následujícími změnami:  

„1.) projektovaná prádelna v přízemí přeložena byla do sklepa, kdež se vzhledem 

ku nížeji položené kanalisaci dala účelněji umístiti podsklepením lázně a původní místnosti 

pro prádelnu. 

2.) V důsledku toho odpadl vedlejší východ do zahrady a místnost ta využila se pro 

pokojík služky a pro rozšíření koupelny. 

3.) Okna v rohových pokojích nebyla provedena přímo v rohu, nýbrž v obytném 

pokoji na západní straně ve středu stěn, aby se docílilo rovnoměrnějšího osvětlení místností a 

pokoj sám byl skladnější. V ložnici na východní straně pak bylo 1 okno vůbec vynecháno a na 

jižní straně provedeno okno trojdílné, aby získána byla volná stěna pro postele. 

4.) Z haly provedeny byly pouze jedny dvéře do jednoho z obytných pokojů, a to 

dvoukřídlové místo projektovaných dvojich dveří jednokřídlových. Skleněná posunovací stěna, 

spojující 2 pokoje, byla na přání vrch. správce vynechána a pokoje ty spojeny obyčejnými 

dveřmi. (...) 

5.) V podkroví vypraveny byly 2 místnosti jako hostinské pokoje, a to tím 

způsobem, že provedeny byly pouze dělící příčky od půdy, jakožto dřevěná konstrukce 

oboustraně omítaná, a zřízen nad místnostmi strop. Příchod k půdním místnostem byl již dle 

projektu vypraven tak, aby bylo možno místnosti tyto kdykoliv zříditi a měly vhodný přístup a 

spojení s přízemkem. Na zvláštní výslovné přání vr. hospod. správy... bylo vybavení těchto 

místností provedeno, a jakožto místnosti hostinské vzhledem k četnější rodině vrch. správce, 

aby děti studující mohly býti separovány a nerušeně se studiu věnovati. 

6.) Vzhledem k tomu, že budova stojí o samotě, bylo z důvodů bezpečnostních 

provedeno zamřížování přízemních oken sesunovacími mřížemi, kteréžto opatření schváleno... 

(viz výše) a povolen obnos 4.400,- Kč. V tomto obnosu obsažena byla též záměna  
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projektovaných dřevěných oken ve sklepě za okna železná.“ (MZA Brno, fond Státní hřebčín 

Tlumačov, inv. č. 1412, karton 57, složka Stavby, listy 113 až 118) 

Ke kolaudaci vypracoval vypracoval inž. B. Šulc i výkresy skutečného provedení, 

datované do července 1925, kde jsou popsané změny vyznačeny (schvalovací doložka je však 

datována až ke 12. dubnu 1926; náčrt s úpravou rozvržení oken je vzácně dochován už u 

původního projektu). Přiloženy jsou i původní Petříkovy výkresy, do nichž je zakreslena 

v půdorysech přízemí a sklepa elektroinstalace a další inženýrské sítě. (MZA Brno, fond 

Zemský úřad Brno, karton 1683) 

Úlohu státního centrálního hřebčince převzal areál v Tlumačově s okolními dvory 

v červenci 1926, po definitivním zrušení státního hřebčince v Olomouci-Hejčíně 1. července 

1926. (Antonín Černocký – Lubomír Procházka 2012, s. 48)  

Od konce roku 1925 do konce června 1927 došlo ještě k dalším stavebním 

úpravám dokončovacího charakteru, kolaudovaným až 4. července 1928. Šlo o dodání 
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svinovacích záclon pro domek pro správce a další budovy (od fmy J. E. Procházka 

v Bílovicích), podobně bylo zajištěno zřízení hromosvodů. Dále byly u fmy Ant. Leder, 

zámečnictví v Přerově, zadány sesunovací žaluzie v domku správce (v pasáži o vyúčtování se 

naproti tomu uvádějí „sesouvací železné mříže“; nátěr provedl Vojtěch Kadlčík z Tlumačova) 

v zadávacím obnosu 2.652,- Kč. Všechny úpravy byly shledány nutnými a účelnými, účelně a 

odborně provedené. (MZA Brno, fond Státní hřebčín Tlumačov, inv. č. 1412, karton 57, 

složka Stavby, listy 270 až 272) 

Podle návrhu na tzv. konzervační práce kategorie B v roce 1928 mělo být 

doplněno oplocení vily a upraveno místo před ní na základě těchto položek:  

„Oplocení villy bytu řiditelova na délku 60 m laťkovým plotem 1,80 m vys. se 

sloupky dubovými, laťky hoblované a karbolinované za 1.980,- Kč, 

16 bm plůtků dělících, obdobně vypravených jako plot hlavní, pouze o výšce 1,20 

m za 384,- Kč, 

příplatek na troje dvířka 80 cm šir. 270,- Kč, 

Úprava místa před villou, celkem 50 m2 betonové dlažby 10 cm, poměr 1:8 

s estrichem 1:3“ (MZA Brno, fond Státní hřebčín Tlumačov, inv. č. 1412, karton 57, složka 

Stavby, listy 113 až 118) 

21. prosince 1928 byly práce kolaudovány: ploty i dlažba stály méně, ještě přibyla 

položka „zřízení výběhu pro drůbež u vily ředitele ústavu drátěným pletivem 1,80 m vysokým, 

s dodáním ostnatého drátu celkové délky 50 m; pletivo upevněno na dřevěných sloupech 15 

cm od sebe vzdálených, 2,50 m dlouhých, počtem 23 kusů: 1 bm po 15 Kč“ (ručně připsáno 

„23 sloupků á 10,- Kč, pletiva 20 m á 15,- Kč“ a částka upravena ze 750 na 530 Kč). (MZA 

Brno, fond Státní hřebčín Tlumačov, inv. č. 1412, karton 57, složka Stavby, listy 257 až 259) 

O dalších úpravách jsme zpraveni kolaudačním protokolem ze dne 27. prosince 

1931. Posunutí plotů před hlavní budovou, „jehož nutnost vyvolána byla rekonstrukcí 

sousední moravo-údolní státní silnice v průtahu městyse Tlumačova“, zadána staviteli 

Františku Smyčkovi v Tlumačově 22. května 1931 (pletivo včetně vrat a dvířek však dodala 

fma Ant. Leder v Přerově), zaplaceno za provedení betonářské a zednické práce 9.358,50 Kč. 

Téže firmě zadána byla stavba zděného komínu v bytě kočího v obytném domě ředitele 

ústavu a za to vyplaceno 800,55 Kč.  

V režii ústavu byly provedeny v bytě ředitele ústavu tyto kolaudované práce: 

„dle účtu firmy Alois Brázdil V Kvasicích za úpravu parket   300,- Kč 

za hmoty pro čištění parket dle účtu Bohumíra Brázdy v Kroměříži  43,50 Kč 

dle účtu Eduarda Kyseláka v Tlumačově za napouštění parket horkým lojem na 

přeložených částech podlah, za účelem jejich konzervování proti vlhku   312,- Kč 
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za malování obytných místností, chodeb a schodiště firmou J. Řezníček 

v Tlumačově          855,- Kč 

za stavební hmoty při opravě výše zmíněných místností od firmy J. Jasanský 

v Tlumačově          35,- Kč“ 

Na přemístění plotů bylo v režii placeno 

„dopravné na dráze za vápeno-pískové cihly    221,70 Kč 

za cihly od firmy Bedřich Orlický v Rohatci    637,- Kč 

dopravné za drátěné pletivo na ploty      84,- Kč 

za cement firmě Kurovická cementárna v Tlumačově   160,- Kč 

za dopravné železných součástí        26,80 Kč 

firmě Alois Vlček v Tlumačově za barvy     580,- Kč“ 

V různých vydáních se ještě uvádí „za topné těleso s přísl. od firmy A. Jurický 

v Kvasicích pro byt kočího        213,65 Kč“ 

Veškeré práce jsou provedeny odborně a účelně, kolaudátor navrhl, aby 

odúčtovací operát byl ministerstvem zemědělství schválen. (MZA Brno, fond Státní hřebčín 

Tlumačov, inv. č. 1412, karton 57, složka Stavby, listy 50 až 61) 

Ve vyúčtování prací kategorie B za rok 1935 se uvádí: 

- úprava koupelny v bytě ředitele ústavu za 2281,20 Kč 

- úprava podlah a dveří u ředitele ústavu za 344,05 Kč. (MZA Brno, fond Státní 

hřebčín Tlumačov, inv. č. 1412, karton 57, složka Stavby, list 506) 

*** 

Jména kočích, resp. později šoférů nebo-li řidičů, jako uživatelů menšího bytu 

nejsou pro první zhruba třicetileté období známa, prvním uživatelem velkého bytu byla 

zřejmě rodina Bohuvěra Pivničky, jmenovaného vedoucím ředitelem v roce 1925. 19. ledna 

1928 však zemřel a na jeho místo přichází dosavadní ředitel hřebčince v Nemošicích u 

Pardubic Josef Jahoda; také on řídil hřebčinec až téměř do své smrti 5. 4. 1934 v sanatoriu 

v polském Krakově. Od roku 1933 do roku 1948 byl ředitelem hřebčince Robert Neumann, 

jenž předtím řídil v Tuřích Remetách na Podkarpatské Rusi. Během 2. světové války utrpěl 

hřebčinec těžké ztráty na chovném materiálu, o případném poškození objektů však nemáme 

zpráv. (Antonín Černocký – Lubomír Procházka 2012, s. 56n.)  

Dalším ředitelem byl od roku 1948 deset let ing. Josef Dušek, o tom, zda užíval 

byt v předmětné vile, však nemáme písemných zpráv, pamětníci uvádějí, že spíše nikoli. 

Socialistické zřízení s politikou všeobecné zaměstnanosti a uspokojování potřeb pracujících 

vytvořilo ve vile provizorně až tři byty. Paní Vrtalová bydlela v menším bytě bez koupelny 
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v letech 1955 až 1972, od svých šesti let, její rodiče až do roku 1981; pamatuje zelenomodrý 

sporák v kuchyni i hnědá kachlová kamna v jihozápadním pokoji, který byl k bytu připojen, i 

mříže v oknech. Kachlová kamna byla během doby pro nedostatek příhodného paliva 

odstraněna a nahrazena úspornějšími lokálními kamny. Ve velkém bytě postupně bydleli 

Zapletalovi, Pazourkovi a Dvořákovi, v podkroví Žáčkovi, paní Václavíková a paní Ludmila 

Valová. (p. Vrtalová, telefonické sdělení) 

Vila byla opět obsazena v roce 1983. K 1. květnu 1983 byla uzavřena nájemní 

smlouva Plemenářského podniku Tlumačov s Čestmírem Zavadilem. Podle evidenčního listu 

tu měl bydlet s manželkou a dvěma dětmi, byt měl nové ústřední vytápění, koupelnu, 

splachovací záchod, tři pokoje (25 a dvakrát 23,5 m2), kuchyň (17,2 m2) s kuchyňskou linkou 

a elektrickým sporákem a předsíň (10 m2). K bytu patřila i garáž a dvě osvětlené místnosti ve 

sklepě. Podle protokolu o převzetí bytu z 11. dubna 1983 tu byla nová elektroinstalace, nové 

podlahy z PVC, ve dvou pokojích parkety, osvětlení zářivkami. Byt byl přidělen rozhodnutím 

již 17. 12. 1982, jako předchozí uživatel je uveden s. Ohnišťa. Zavadilovi byt užívali do 31. 

září 2007, následovali Dobiášovi a od 1. 1. 2010 je volný. 

Ing. Václav Němec bydlel ve vile také s manželkou a dvěma dětmi taktéž od 1. 

května 1983. Podle evidenčního listu měl byt ústřední vytápění, koupelnu, splachovací 

záchod, čtyři pokoje (19,5, 25 a dvakrát 18 m2), kuchyň (4,6 m2) s kuchyňskou linkou a 

elektrickým sporákem a předsíň (10 m2). K bytu patřily i dvě osvětlené místnosti ve sklepě. 

Podle protokolu o převzetí bytu z 11. dubna 1983 tu byla nová elektroinstalace, nové podlahy 

z PVC, v jednom pokoji parkety, okna a dveře měly nové nátěry. Byt byl přidělen 

rozhodnutím 27. 4. 1983, předchozí uživatel není uveden, byt je označen jako adaptovaný. 

Byt užíval do 31. 3. 2012, od té doby je volný. (Zemský hřebčinec Tlumačov, podnikový 

archiv) 

Ing. Němec potvrdil dobu užívání části vily i identitu souseda, navíc upozornil na 

další uživatele v předchozí době. Přestože se nastěhoval po provedených stavebních úpravách, 

tepelná pohoda byla špatná, zdi promrzaly, ve špatném stavu byla kanalizace, opravená až po 

povodni v roce 1997. Dále upozornil na požár v podkroví v roce 1984, vzniklý od trámu, 

zazděného do komína. (Ing. Václav Němec, telefonické sdělení) Na stav a užívání vily tedy 

zřejmě neměly žádný vliv několikeré organizační změny hřebčince, k nimž došlo po roce 

1989. (Antonín Černocký – Lubomír Procházka 2012, s. 78n.)  

V listopadu 2015 zpracoval BM – BAUMAS s. r. o., pobočka Kroměříž – Ing. 

Pavel Olšovský podle záměru zadavatele studii na rekonstrukci vily a vybudování expozice 

muzea Zemského hřebčince Tlumačov vč. nezbytného zázemí a v části podkroví prostor pro 

ubytování. Stávající stav je popsán takto: „V objektu jsou dvě bytové jednotky, každá má 

vlastní vstup se schodištěm. Objekt je částečně podsklepený, jednopodlažní s částečně 

obytným podkrovím. Stavba je vystavena z cihelného zdiva v kombinaci se smíšeným zdivem. 

Sondy do stropní konstrukce nebyly prováděny, předpokládá se dřevěný trámový strop, strop 

nad suterénem předpokládaný železobetonový trámový. Okna původní dřevěná zdvojená, 

dveře dřevěné. Ve vstupní chodbě je dřevěné schodiště, podhled schodiště je opatřen 

dřevěným kazetovým obložením, schodiště je dvouramenné s mezipodestou. Schodiště do  
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suterénu je 

železobetonové 

jednoramenné. 

Podlahové 

konstrukce dle 

charakteru 

místností, PVC, 

parkety, dlažba viz 

výkresová část. 

Střecha členitá, 

zčásti valbová, vikýř 

sedlový a valbový a 

2x vikýř volské oko. 

V suterénu jsou 

umístěny 2 kotle na 

dřevo, každý byt má 

své vytápění, ohřev 

vody je elektrickým 

zásobníkem.“ 

Projekt, obsahující 

výkresy situace, 

navrhovaného stavu 

půdorysů a pohledů, 

nebyl realizován; 

k největším 

navrhovaným 

zásahům patřilo 

odstranění některých 

příčných zdí, zřízení 

druhého schodiště 

do podkroví a 

využití západní 

půdy, opatřené šesti 

střešními okny. 

(Zemský hřebčinec 

Tlumačov, 

podnikový archiv) 
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Prameny, mapy, plány, ikonografie a 

literatura 

 

 

Prameny  

 

Moravský zemský archiv (MZA) v Brně  

archivní fond Zemský úřad Brno 

kartony 1680 až 1684 

 

archivní fond Státní hřebčín Tlumačov 

inv. č. 1412, karton 57, složka Stavby 

inv. č. 1412, karton 57, ostatní 

 

Zemský hřebčinec Tlumačov s. p. o., podnikový 

archiv 

účetní doklady 

digitální archiv plánů 

 

Poznámka: Byly prověřeny také fondy Obecního úřadu Tlumačov, Městského 

úřadu Otrokovice, Státního okresního archivu Zlín se sídlem v Klečůvce, Státního hřebčince 

Písek, uložené v SOA v Třeboni, a fotoarchivu Národního památkového ústavu – všude podle 

sdělení s negativním výsledkem. 
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Mapy a plány 

a) mapy 

Tlumačov, indikační skicy ke katastrální mapě, 1830, 1877 a 1923, 1:2880 

(MZA Brno, Indikační skici) 

Tlumačov, katastrální mapa (tzv. císařský otisk), 1830, 1:2880 (Ústřední archiv 

zeměměřictví a katastru Praha) 

 

b) plány 

Návrh bytu správce v Tlumačově, Theodor Petřík, březen 1924, kolorovaný tisk, 

měřítko 1:100 

(MZA Brno, fond Zemský úřad Brno, karton 1680, listy 679 a 595 až 597) 

1. situace, 2. sklepy, přízemí, 3. krov a řezy, 4. pohledy 

Poznámka: Týmiž výkresy v nekolorované podobě disponuje také Národní 

technické muzeum Praha, Archiv architektury a stavitelství, fond 36 Petřík, složka 

20070607/01, desky CD3213B040104; díky laskavosti archiváře Roberta Vejvody jsme pro 

kapitolu Hodnocení mohli využít i reprodukce dalších výkresů z tohoto fondu. 

 

Súčtovací plán budovy pro správce, Bohumil Šulc, červenec 1925, kolorovaný 

tisk, měřítko 1:100 

(MZA Brno, fond Zemský úřad Brno, karton 1683) 

1. Přízemí, sklepové a soklové zdivo, vykopávka základů a vykopávka sklepů, 2. 

Pohled od jihu, pohled od severu, řezy I-I´a II-II´, 3. Půdorys krovu, podkroví, plochy střech, 

šalování stěn 

 

Vila Tlumačov, parc. č. 559, studie rekonstrukce, BM – BAUMAS s. r. o., 

pobočka Kroměříž – Ing. Pavel Olšovský, listopad 2015, měřítko 1:100 

(Zemský hřebčinec Tlumačov, podnikový archiv) 

Technická zpráva, situace; 1. Půdorys 1. PP, 2. Půdorys 1. NP, 3. Půdorys 2. NP, 

4. Řez A-A – stávající, 5. Pohledy 
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Ikonografie 

Nebyla nalezena. 
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ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR 

 

SITUACE  

Tlumačov leží na střední Moravě, v ploché nížině nejjižnějšího výběžku 

Hornomoravského úvalu, svíraného od jihozápadu předpolím Chřibů a od východu nízkou 

okrajovou částí Vizovické vrchoviny, v nadmořské výšce kolem 185 metrů. Středověké 

městečko vzniklo někdy před rokem 1368 jako přívěšek ještě starší vsi s velkou vřetenovitou 

návsí, navlečenou na trasu dávné, strategicky velmi významné stezky, představující jedinou 

pohodlnou spojnici Dolnomoravského a Hornomoravského úvalu. 

Barokní hospodářský dvůr, který je stavebním základem hřebčince, byl plánovitě 

vystavěn kolem roku 1720 

jako solitérní objekt 

jihovýchodně od staré 

zástavby, na ose, kolmé 

k trase pradávné stezky, 

dnešní hlavní silnice, 

v příznivém odstupu od ní 

(dvůr se v Tlumačově 

připomíná už od roku 1490, 

předbarokní konstrukce se 

však nedochovaly). Tvořil 

jej hlavní jihozápadní, snad 

v úplnosti přízemní objekt, 

téměř obestavující nádvoří, 

otevřené pouze k severo-

východu, kde byla ve 

značném odstupu na tutéž 

osu navlečena příčně 

postavená stodola. 

V hlavním objektu je 

zachované množství 

původních kleneb, z nichž 

nejvíce zaujmou široce 

rozepjaté pruské klenby do 

pasů ve stáji, v níž se 

zachovaly i půlkruhové niky 

s mohutnými, nicméně 

prostými žlaby. 

V následujících 
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dvou stech letech se dvůr prakticky neměnil, až v závěru tohoto období přibylo jihovýchodní 

křídlo mezi dvorem a stodolou; městečko se současně zástavbou při silnici přiblížilo až ke 

dvoru. Už v roce 1841 byla vedena východně kolem areálu železniční trať, kolem roku 2010 

přibyla ještě východněji dálnice. Při přeměně dvora na zemský hřebčinec kolem roku 1925 

byla zástavba souměrně doplněna i při východnějším nádvoří, hlavní vstup však byl přeložen 

z osového průjezdu hlavním jihozápadním křídlem (jeho střed byl současně nastavěn o patro) 

do přímky po jihovýchodním obvodu areálu. Jižně při nové příjezdové komunikaci současně 

vznikly novostavby pojednávané vily či obydlí správce a dalšího přízemního domku se dvěma 

byty. Patrová dvoukřídlá administrativní budova vznikla kupodivu při severním nároží areálu. 

Později zástavba městečka vykročila dále k hřebčínu a podél silnice i jižně od něj, hřebčín je 

tak dnes již cele integrován do jeho intravilánu; k největšímu rozvoji městečka však došlo 

východně při trati, kde vznikl i průmyslový okrsek.  
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VILA 

   

CELKOVÁ 

CHARAKTERIS-

TIKA 

V podstatě obdélná 

budova s rizality na delších 

stranách je přízemní s částečně 

využitým podkrovím, zhruba 

zpoloviny podsklepená (pd 

severním traktem). 

Konstrukčně jde o dvoutrakt, 

ovšem severní trakt je 

dispozičně nepravidelně členěn 

příčkami na dva až čtyři trakty. 

Konstrukčně jde o 

zděnou budovu s cihelnými 

stěnami (pouze sokl je 

přinejmenším v lícových 

částech kamenný), překlady a 

stropy nad sklepem jsou 

betonové, zřejmě monolitické, 

výše pak trámové (podhledy 

převážně orákosované a 

omítnuté, ve vstupní části i 

dřevěné), podobně i schodiště a 

krov, ba i stěny podkrovních 

pokojů jsou dřevěné. Kromě 

soklu je stavba v úplnosti 

opatřená vápennými omítkami 

(uvnitř hlinkové nátěry, zevně 

bílý nátěr, resp. lehounce 

našedlý, pod nímž se 

v narušeních objevují nátěry 

starší, kupodivu výrazně 

barevné – viz zejm. jižní 

průčelí). 



 

28 

EXTERIÉRY: 

Sokl je kamenný, spárovaný betonem, koncipovaný ve dvou pásech: vysoký 

spodní pás je proveden z velkých nepravidelných kamenů s hrubě přitesaným lícem; nízký 

vrchní pás je vytvořen z pečlivěji opracovaných pískovcových kvádrů. V soklu jsou poměrně 

nepravidelně rozmístěna okénka sklepa, nad nimiž je z betonu provedena hladká plocha 

(mohlo by jít o zamaskovaný cihelný záklenek, spíše však jde o betonový monolitický 

překlad). 

Hlavní římsu tu postrádáme, přesah střechy má vodorovné podbití poměrně 

úzkými latěmi a pod ním obíhá – mimo severní rizalit, kde je střecha umístěna níž – mělce 

vystupující omítkový pás. 

Kromě východní strany je kolem budovy proveden téměř metr široký betonový 

chodník. 

Budova je vůči světovým stranám pootočená, pro zjednodušení severozápadní 

stranu označujeme jako západní atd.  

 

Vstupní neboli severní průčelí 

je osmiosé, poměrně členité, do značné míry osově souměrné: vpravo je jednoosá 

ustupující část, patřící k základní obdélné hmotě vily, následuje sedmiosý rizalit, který podle 

střechy předstupuje a uprostřed nad ním je široký jednoosý vikýř; pod ním stěna rizalitu, tedy 

kromě soklu, ustupuje a je tak vytvořeno závětří s trojosou zadní stěnou, střední z nich tvoří 

dveře hlavního vstupu; pravá ustupující část průčelí otvory postrádá. 

V první ose je v přízemí umístěno okno, dělené to T, na širokém vodorovném 

příčníku je pod podbrádkovou římsičkou dole s dvojitým odsazením provedena řada ploše 

vystupujících čtverečků; klapačka je ve spodní části hranolová, výše nad zakončujícími 

skrojeními je  na obou hranách čtrvrtobloun mezi ústupky. Okno má hranolovou omítanou 

římsu a je umístěno v mírně vystupující ploše, která je rozepjatá mezi sokl a podstřešní pás. 

V kamenném soklu je ležaté okénko s kovovým rámem, sklo chybí.  

Levá dvouosá část rizalitu je opatřená dvěma shodnými, výškově orientovanými 

okénky o dvou téměř čtvercových tabulkách nad sebou, v ploché pásové šambráně, jejíž 

spodní i vrchní pásnice jsou propojené, takže mezi okénky jakoby vzniká slepé okénko; 

zmíněná horní pásnice se nachází těsně pod přesahem střechy. 

Závětří uprostřed rizalitu má na podlaze betonovou mazaninu a vede k němu 

přímé, nijak profilované betonové schodiště s betonovými schodnicemi; toto schodiště dělí 

zábradlí tohoto závětří na dvě podle střední osy shodné části. Zábradlí je zřejmě dusané 

z cementové hmoty a má hranolovou římsu nahoře (horní plocha je tvarovaná do nízké 

stříšky) i dole (v úrovni horní části soklu) a po bocích hranolové pilířky; výplň tvoří pětice 

hlubokých hranolových stojek, které mají pouze na čele balustrově tvarované seříznutí. 



 

29 

Krajní otvory z trojice v zadní stěně závětří tvoří stojatá malá celoplošná 

neprofilovaná okénka, před nimiž je ve špaletě umístěna mříž ze čtverhranných profilů (dva 

vodorovně, jeden svisle), které se protínají v jedné rovině, přesto je tu na kříženích umístěn 

nýt.  

Dveře uprostřed zadní stěny závětří jsou dvoukřídlé v obložkové zárubni (má 

zaoblené vnější i vnitřní hrany), obě křídla z úzkých palubek mají po dvou souběžných 

svislých proskleních velmi úzkými strukturovanými skly, klapačka je na hranách drobně 

okosená.  
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Pravá část rizalitu je širší, vlevo má podobné dvoutabulkové okénko jako na levé 

části rizalitu, další okénko vpravo od něj je zaslepené a mezera mezi nimi je o něco větší než 

vlevo. (Pod tímto zaslepeným okénkem je přistavěná elektroskříň, zevně o dvou křídlech), 

dále vpravo je umístěno velké celoplošné dřevěné kyvné okno, napodobenina kamenného 

soklu pod ním je provedena v betonu, do něhož jsou na líci pouze vyryty falešné spáry. 

Na pravé části průčelí je další elektroskříň s plechovými dvířky, k poškozenému 

soklu je přiloženo betonové schodiště (viz níže). 

Vikýř 

ve střední ose je široký, na čele omítaný, šikmé boky jsou bedněné, podobně jako 

přesah střechy nad vikýřem, který lícuje s horním okrajem širokého okna vikýře. Okno má 

široký poutec v horní třetině výšky, na němž je pod podbrádkovou římsičkou dole s dvojitým 

odsazením provedena řada ploše vystupujících čtverečků; dále je členěno dvěma svislými 

poutci, na jejichž čela jsou připevněny lišty se zaoblenými hranami, na tři části, z nichž 
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střední je širší, ve spodní části dvoukřídlá - klapačka je ve spodní části hranolová, výše nad 

zakončujícími skrojeními je na obou hranách čtrvrtobloun mezi ústupky. 

 

Levý bok rizalitu 

Stěna bez otvorů, ve spodní části je sokl ve zmíněné úpravě, nad ním opadaná 

omítka odhaluje stejnorodé zdivo z plných pálených cihel v křížové vazbě, opatřené hladkou 

omítkou bez jakéhokoli členění, v souladu s tvarem střechy horní ukončení stěny doprava 

klesá. 

Levý bok závětří 

člení elektrorozvodná skříň s plechovými dvířky, jinak je hladce omítnuté.  

Pravý bok závětří 

je hladce omítnutý, nemá otvory. 

Pravý bok rizalitu 

V přízemí jsou vpravo v pravoúhlém výklenku osazeny v ocelové zárubni 

jednokřídlé dveře, svisle bedněné z palubek, se dvěma souběžnými proskleními silně 

převýšenými strukturovanými tabulkami (pravá z nich provizorně zabedněná), klika a štítek 

ze žlutého kovu, zánovní, na provizorně oplechované vysprávce; ke dveřím vede vyrovnávací 

betonové neprofilované schodiště, horní plocha je dlážděná drobnými čtvercovými hnědými a 

okrově zrnitými dlaždičkami v šachovnicovém vzoru. Nad touto podestou je vytvořen přesah 

střechy s rovným bedněným podhledem (prkénka jsou tu širší než jinde), výše vzniká 

asymetrický štít, také bedněný – tentokrát svisle. 

 

Západní (boční) průčelí 

je dvouosé, kromě soklu souměrné, základní úprava soklu i podstřeší je provedena 

typickým způsobem, popsaným v úvodu statě o exteriérech (podbití je vlevo od středu průčelí 

dělené). 

Obě okna přízemí jsou tedy stejná, dělená do T, na širokém příčníku už chybí ona 

řada čtverečků, jinak je provedení shodné jako u okna první osy  severního průčelí, klapačka 

je tedy členěná čtvrtoblouny mezi odsazeními, které dole končí skrojením. Okna mají omítané 

hranolové parapetní římsy zvrchu oplechované, obě okna spočívají na mírně v omítce 

předstupujících plochách na téměř celou výšku průčelí. 

V soklu je zřízeno ležaté okénko pouze pod první osou, má dřevěné vnitřní 

okenice; okénko samotné bylo asi kovové, jeho konstrukce však chybí. 
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Jižní, neboli zahradní průčelí 

je šestiosé, z toho čtyři střední osy náleží střednímu rizalitu, celé průčelí je 

v úplnosti souměrné. Rizalit vrcholí velkým trojbokým štítem, do něhož je zapuštěná lodžie. 

V soklu, který se opakuje podle předchozích průčelí, nejsou žádné otvory. 

Už na předchozích průčelích jsme mohli zaznamenat v droboučkých narušeních 

vrchního bílého nátěru (snad nějaký akronát, poměrně mladý) až nepravděpodobně působící 

nátěr poměrně výraznou okrově-oranžovou barvou; na jižním průčelí se vrchní nátěr loupe na 

větších plochách. Při levém nároží se pod oranžovo-okrovým nátěrem objevuje i světlejší  
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okrově-žlutý nátěr, na sousední ploše s oknem převažuje v narušeních zelenkavý nátěr. Na 

rizalitu jsme světle oranžový nátěr zjistili i na ploše, v níž jsou umisťována okna, mezi těmito 

předstupujícími plochami je na rizalitu uprostřed jen úzká plocha, na ní je zřetelný i onen 

výraznější oranžově-okrový nátěr, na předstupující ploše nepříliš průkazný. Lépe odkrytá 

souvrství nátěrů jsou vidět na pravé boční stěně rizalitu a vpravo od zdejšího kouta s 

okapovým svodem, sled nátěrů na pravém boku rizalitu se jeví takto: pod vrchním bílým 

nátěrem je zelenkavý, pod ním poměrně výrazný oranžově-okrový a ten světlejší oranžový je 

zřejmě až pod ním. 

V krajních osách jsou velká okna s obvyklými hranolovými parapetními 

omítanými římsami, zvrchu oplechovanými, v obvyklých mělce vystupujících omítkových 

plochách. Konstrukce okna má na širokém vodorovném poutci v horní třetině výšky obvyklou 

římsičku, ale nikoli čtverečky, dále je řešení asymetrické, v třetině šířky blíže k rizalitu je 

proveden svislý poutec, na něj je připevněna plochá lišta, poškozená, takže úprava hran není 

zřetelná; do tří menších takto vzniklých polí jsou vsazena celoplošná křídla, do největšího  
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dvoukřídlé okno s klapačkou, opatřenou na hranách čtvrtoblouny mezi ústupky, končícími 

dole skrojením.  

Čtyři okna rizalitu, dělená do T, jsou řešená stejně jako okna na západním průčelí, 

jsou však uspořádaná do dvou skupin, takže vždy dvě a dvě mají společnou parapetní římsu a 

společnou i vystupující plochu, v níž jsou umístěná. 

Trojboký štít,  

vztyčený nad rizalitem, má vysoké podlomení, kryté bobrovkami, nad ním je 

dřevěná římsa, kryjící květník, a za ním lodžie se čtveřicí otvorů, popsaných v souvislosti 

s interiérem (viz níže). Vrchní okraj štítu tvoří skutečně široká, poměrně plochá římsa z 

několika dvojic prken; pod ní je do vrcholu štítu vložena trojboká, svisle bedněná část, na 

rozdíl od ostatních tmavě napuštěných bednění zřejmě bez nátěru (nanejvýš opatřená 

bezbarvým lakem); pokud jde o novější dřevo, snad jde o kopii předchozího řešení.  

 

Východní průčelí 

překvapivě není v řešení okenních otvorů totožné se západním průčelím, má na 

rozdíl od něj v přízemí asymetricky vpravo umístěnou dvojici menších dvoutabulkových 

okének, shodných včetně pásových, vzájemně propojených šambrán; zde se však nedotýkají 

přesahu střechy, která je tu umístěna výš. 

Sokl je tu vyšší, protože je tu podél průčelí provedena asi metr široká betonová 

vana, resp. mělký anglický dvorek, přístupný od jihu po dvou betonových stupních. Sokl má 

v nadzemní části obvyklou úpravu, v zahloubené části je obetonovaný. Okénka v obou osách 

jsou prohloubena až na dno dvorku, obě mají kovovou konstrukci téměř zbavenou zasklení, o 

4x3 tabulkách, spodní dvě třetiny jsou pevné, vrchní třetina výklopná. 

 

Střecha 

je v zásadě valbová, avšak hlavní hřeben drobně vybíhá nad zvalbení do boků, 

takže tu vznikají malé, zřejmě dřevěné štíty bez otvorů, po horních hranách opatřené  
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dřevěnou lištou. Krytina je nejspíš původní, sestávající tedy z hustě kladených bobrovek, na 

hřebenech doplněná do malty kladenými prejzy s ozdobnými nosy. 

Střechu člení výlezy s plechovými poklopy v blízkosti komínů, dva vikýře ve 

tvaru velkých volských ok v osách krátkých průčelí a tři komíny, dva podélné severně při 

hlavním hřebeni střechy, třetí v severovýchodní části střechy, všechny podle úpravy původní: 

mají betonové hlavice ve tvaru hranolové římsy, podložené podbrádkou; tělo komínů 

z režných cihel se nad pronikem se střechou ústupkem na všech stranách zužují. 

Velký trojboký štít nad rizalitem jižního průčelí, do něhož je zapuštěná lodžie, má 

střechu sedlovou, velký vikýř nad středem severního průčelí valbovou – štít i vikýř byly 

popsány výše, v souvislosti s příslušnými průčelími. 
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INTERIÉRY: 

Pokud není uvedeno jinak, jsou interiéry opatřené hladkou vápennou omítkou a 

hlinkovou malbou; ve stěnách, které nejsou zmíněny, zpravidla nejsou otvory ani jiné 

atypické úpravy.  

 

 

Přízemí 

 

Vstupní předsíň - chodba 101  

má rovný omítaný strop ve dvou 

úrovních, v západní části níže, ve východní 

části výše položený a opatřený fabionem, 

těsně pod ním je při severní i jižní stěně 

hluboký ústupekem pod ním; fabion je 

nejvýraznější na severní straně. Na podlaze 

linoleum. 

V severní stěně vlevo je osazené 

velké dřevěné okno, čtvercové celoplošné 

zdvojené, asi z 80. let dvacátého století, má 

pákové kovové uzávěry na koncích 

s umělohmotnou kuličkou.  

Na WC 102 v severovýchodním koutě vede ocelová zárubeň se třemi závěsy 

půlkulatě zakončenými, ale křídlo tu není , jižněji ve východní stěně je další taková zárubeň, 

ale jsou v ní osazené plné hladké dveře, bíle natřené, s černou bakelitovou klikou a obdélným 

štítkem. (Nad těmito dveřmi jsou potom dvě police dosti nedbale dělané z prken, možná 

druhotně použitých, nesených při stěnách ocelovými úhelníky.) 

V jižní stěně vpravo v hlubokém pravoúhlém výklenku je osazená další ocelová 

zárubeň opět bez dveřního křídla 

a v západní stěně jsou umístěny vstupní dveře ze svislé laťovky, v ocelové 

zárubni, se dvěma svislými okénky, levé je z čirého skla a zvenku zabedněné, pravé dosud ze 

strukturovaného, jakoby zrnitého skla, klika už z jednadvacátého století na přeplátování asi 

z umělé hmoty, protože někdo zřejmě původní zámek vylomil. 
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WC 102 

Na rovném omítaném stropě 

pokračuje po dvou stranách fabion ze 101, 

záchod by tu podle toho mohl být vestavěn 

druhotně; na podlaze linoleum. 

Vstupní dveře ze západní strany 

viz 101, 

okénko v severní stěně je dvojité, 

o dvou tabulích nad sebou ve vnitřním i 

vnějším křídle; má jen archaické kličky, hrany 

dřevěných profilů jsou zaoblené; uvnitř jsou 

na rámu navíc ještě závěsy s kuželíky a 

kouličkami zřejmě pro okenici, která už tu 

není. 

 

Schodiště do suterénu 103 

je přímé jednoramenné, má 13 betonových, naprosto nezdobných stupňů; podlahy 

podest jsou betonové. 

Nad horní podestou je úsek rovného stropu, pobitý úzkými prkny a podchycený 

po jižní a severní straně trámem; prkna mají na hranách ústupek a možná i zaoblení; severní 

subtilnější trámec je možná druhotný, nezdobný, trámec jižní je na hraně okosený. Šikmá 

plocha nad ramenem je omítnutá, betonová deska nad spodní podestou je pod tuto šikmou část 

stropu částečně podtažená. 

Stěny 

jsou omítané 

hladké, ve výši 

podlahy přízemí je 

v bočních stěnách 

ústupek, na západní 

straně dokonce 

výraznější než na 

východní, 

v severních částech 

těchto stěn je po 

jedněch hladkých 

plných dveřích 

v ocelových 

zárubních, štítek 

obdélný bakelitový 
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a klika také bakelitová. 

V severní stěně je zřízeno 

celoplošné malé stojaté okénko, zdvojené, 

opatřené archaickou kličkou; parapet je úzký, 

plný. 

 

Předsíň – vstupní chodba 104 

Podhled stropu tvoří v podstatné 

části – kromě severního bedněného pásu - 

čtyři (2x2) kazety z prkének, která mají ve 

srazu půlobloun, otočený dolů; kazety jsou 

bombírované dovnitř a skládané ze tří 

trojúhelníkových částí, dotýkajících se 

v úhlopříčkách, každá trojúhelník z pěti 

takových prkének. Podlahu tvoří zřejmě 

mramorové velké dlaždice, téměř bílé, které 

pak pokračují do 106, není tu žádný práh; 

nízký soklík je z téhož materiálu. 

Hlavní vstupní dveře v severní 

stěně jsou dvoukřídlé, svisle bedněné, klika a 

štítek z bílého kovu hranatých tvarů, dozický 

zámek, každé křídlo má dvě úzká svislá 

prosklení, lemovaná lištou, prosklení je zčásti 

narušené, zrnitě strukturované. 

Ve východní stěně není žádný 

otvor, 

jižní stěna je celá otevřená dvoukřídlými 

dveřmi, pojednanými stejně, jako dveře vstupní, 

pouze klika a štítek jsou bakelitové, 

 v západní stěně hladké dveře zde 

obvyklé s bakelitovou klikou a ocelovou zárubní. 

 

WC 105 

Záchod, vestavěný pod podestu 

schodiště, je opatřený do výše asi 140 cm obkladem 

ze šedých dlaždiček, na podlaze dlaždice 

mramorově strukturované, podhled z prkének na 
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srazu okosených, při severní a jižní stěně je 

po jednom trámku. 

Okénko v severní stěně je 

dvojité, má prostou archaickou kličku a 

závěsy půlkulatě zakončené, vnitřní sklo má 

původní strukturování, snad možno říci 

rozprsknuté hvězdičky; před ním zvenčí mříž 

s jedním svislým a dvěma vodorovnými 

prvky. 

Vstup od jihu hladkými dveřmi: 

bakelitová klika a štítek, kovová zárubeň. 

 

Schodišťová hala 106 

je částečně otevřená do prvního 

patra, strop ve zbývající jižní části je zdobný, 

je členěn na 3x4 kazety, skládané z poměrně 

tmavě mořeného dřeva a prohnuté podobně jako v předsíni 104 dovnitř, jejich diagonály i 

obvod jsou tu však navíc zvýrazněny perlovcem. 

Zmíněné schodiště do prvního patra se obrací do haly dřevěným zábradlím, jež 

má u nástupu i v zalomeních dřevěné masivní pilíře s hranolovými patkami, nad ní je 

proveden konkávní náběh, podobný je i pod hlavicí; na hlavici je posazen možno říci čuček 

(z bočního pohledu v podstatě třičtvrtěkoule, v půdorysu je však hranatý). V polích má 

zábradlí nahoře madlo 

třičtvrtěkruhového profilu, který 

přechází dolů konvexními náběhy do 

spodní části, která je už hranatá; níže 

pak dřevěné svislé latě, půdorysně 

pootočené nakoso o 45°; dole je zábradlí 
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kotveno přímo do masivní schodnice. O schodišti dále viz 201, podhled výstupního ramene 

při východní stěně je po spádnici bedněný z úzkých palubek. 

Na podlaze jsou velké, zřejmě mramorové, téměř bílé dlaždice, po obvodu stěn 

z téhož materiálu nízký soklík. 

V severní stěně jsou vpravo od vstupních dveří – viz 104 – umístěny hladké dveře 

v ocelové zárubni do záchodu 105,  

ve východní stěně v hluboké špaletě ocelová zárubeň bez dveří (hladké dveřní 

křídlo s bakelitovými klikami je opřené vedle), 

v jižní stěně v přízemí žádné otvory nejsou  

a podobně v západní stěně, kde nad schodnicí schodiště je opadaná vrchní vrstva 

omítky, vidíme tu jádrovou omítku, ale strukturu zdiva nikoli. 

 

Spíž 107  

má rovný strop s přízedním překladem po jižní straně, na podlaze linoleum. 

V severní stěně jsou umístěna dvě vysoko položená dvojitá okénka s plnými 

parapety a dochovanými naprosto hladkými nezdobnými vnitřními okenicemi, ty jsou 
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dvoukřídlé skládací na pianových závěsech, se zástrčemi nahoru i dolů v klapačce, vlastní 

závěsy na rámu jsou opatřené kuželíky a kouličkami. Okenní křídla spočívají na závěsech 

půlkulatě zakončených, o dvou tabulích nad sebou, vnější křídlo je samozřejmě výrazně 

menší než vnitřní, dřevěné profily jsou na hranách zaoblené; archaické kličky. 

Dveře ve vstupu od jihu chybějí, zůstala ocelová zárubeň a závěsy půlkulatě 

zakončené. 

 

Předsíň - hala 108 

má rovný strop s nevýrazným fabionem; na podlaze jsou dvě vrstvy PVC 

položené na dřevěných prknech, po obvodu dřevěná lišta. 

Východní stěna má jinou strukturu omítky než zde obvyklé provedení, daleko 

nedbaleji provedenou, zřejmě hlazenou jen dřevem, také fabion je tu méně výrazný, kdežto po 

ostatních třech stěnách je lepší fabion a rozhodně kvalitnější omítka (podle ní je komínové 

těleso původní); ve stěně jsou dvoje ocelové zárubně v mělkých špaletách a s dřevěnými 
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prahy, dveřní křídla tady chybějí, závěsy půlkulatě zakončené. 

V jižní stěně je umístěna také taková zárubeň, ovšem v hlubší špaletě, a vpravo 

komínové těleso. 

V západní stěně je vlevo osazena ocelová zárubeň, opět s těmi závěsy půlkulatě 

zakončenými (dále vpravo byla asi odkládací stěna, nejnovější oranžová malba tu chybí).  

 

Kuchyň 109 

Rovný strop má fabion po 

všech čtyřech stranách kupodivu skoro 

stejný; na podlaze je PVC, lemované 

dřevěnou neprofilovanou lištou. 

Na stěnách je 150 cm vysoký 

dvoubarevný keramický obklad (většina 

dlaždic jee oranžových, občas nějaká 

šedomodrá), s vynechanými otisky zřejmě 

po kuchyňské lince. 

Ve východní stěně vpravo je 

zřízeno poměrně malé okno, které opět 

mělo vnitřní okenice na závěsech 

s kuželíky a kouličkami, ale okenice už 

chybí; okno je dvojité, o dvou tabulkách 

nad sebou podobně jako ve 107, 

s archaickými kličkami, uprostřed proti 

dělicí příčce je drobné kruhové madélko; 

parapet je opět plný. 

O vstupu od západu viz v hale 108. 

 

Koupelna 110 

Na podlaze jsou položené velké modré dlaždice nakoso kladené,  

těleso vany při severní stěně je obložené obkládačkami v odstínu poměrně 

výrazné slonové kosti, tyto obkládačky jsou aplikovány i na stěnách asi do výšky 140 cm, nad 

nimi je zřejmě nověji proveden pásek ozdobných dlaždic, jeho základem je bílá barva, na níž 

je ve fialovomodrých tónech proveden listovec se stylizovanými modrými zvonky. 

Okno ve východní stěně je stejné jako v předchozí místnosti, mělo také vnitřní 

okenice na závěsech s kuželíky a kouličkami, rozdíl je tu v tom, že skla u vnitřního křídla jsou 
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strukturovaná, horní jakýmisi jemně rozprsknutými hvězdičkami, spodní tabule vnitřního 

okna je strukturovaná už novodobě, jen nepravidelně vlnitým povrchem. 

O vstupu od západu (opět ocelovou zárubní) viz v hale 108. 

 

Pokoj - 

ložnice 111 

na 

podlaze jsou parkety 

o rozměru 6x35 cm, 

po obvodu 

neprofilovaná, pouze 

na hraně zaoblená 

lišta, na obvodu 

stropu nevýrazný 

fabion. 

Interiér 

hyzdí nevzhledné 

vedení ústředního 

topení (po stěnách), 

je přístupný od 

severu zárubní – viz 

v hale 108.  

V jižní 

stěně dvojité okno 

s plným parapetem, 
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krytým dřevěnou deskou, na čele zaoblenou, nad zaoblením je ústupeček; vnější i vnitřní okno 

mají po pěti křídlech, v horním pořadí nižší, vždy jedno ležaté široké a druhé čtvercové, dole 

tři stejná křídla stojatá, z nichž levé a střední vždy tvoří sestavu dvou křídel, opatřenou olivou; 

vpravo pak je po jednom křídle samostatném, opatřeném dvěma půlolivami; u vnějších křídel 

jsou dole dokonce zachovány opěrky (mají rovný úsek, dále čtvrtkruhový a pak je vlastní 

kruhový nárazník); u širokého okna nahoře býval spřažený výklopný mechanismus, který je 

však převážně demontovaný. 

 

 

Pokoj 112 

Podlahu tvoří větší parkety, o rozměrech 7x45 cm, lemované zánovními lištami 

prakticky zřejmě obdélného průřezu, v severovýchodním rohu je nevelká pětiboká betonová 

plocha (strany při stěnách mají délku 82 cm, 55 cm po stranách, čelo měří 66 cm). 

Prostora je opět plochostropá, poměrně zřetelný fabion je stejnoměrný po všech 

stranách,  

místnost je přístupná od západu hladkými dveřmi v ocelové zárubni, opatřenými 

bakelitovými klikami a štítky,  

na jižní straně je souměrně zúžená ústupky a v jižní stěně opatřená dvěma okny, 

každé má vlastní pravoúhlý výklenek s plným parapetem, krytým dřevěnou deskou, obě okna 

jsou dělená do T, silně poškozená, u levého okna jsou zachovány obě opěrky a po dvou 

olivách, z nichž vnitřní je rovná, vnější zahnutá, jakoby chtěla vzdorovat tahu; pravé okno má 

obě opěrky, ale jen vnitřní olivu, vnější je odstraněná; nahoře byl opět spřažený výklopný 

mechanismus, dnes většinou odstraněný, nahoře zbyla jen archaická klička. 
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Pokoj 113 

Na podlaze jsou parkety onoho většího rozměru (7x45 cm), místy rozeschlé, 

lemované zánovními lištami prakticky zřejmě obdélného průřezu; kromě této lišty nad 

rovinou podlahy lemuje skládanou plochu fošnová bordura, oblamující se mírně nesouměrně 

do výklenku dveří ve východní stěně – starší dveře podle ní byly asi o 10 cm severněji. 

Rovný strop s fabionem i identický tvar místnosti jako ve 112, tedy k jihu 

ústupkem zúžený, 

navíc jsou tu v obou bočních stěnách, to znamená k východu i k západu, ocelové 

zárubně, křídla už chybějí; 

v jižní stěně dvě okna dvojitá dělená do T, u levého okna vnější spodní křídla 

chybějí, nahoře vidíme spřáhla u obou oken a na vnitřním pérovou zástrčku s háčkem, jenž se 

zřejmě ovládal speciální tyčí s očkem; u vnitřních křídel vlevo i vpravo rovná oliva 

anatomicky tvarovaná, 

vnější chybějí; opěrky 

tedy samozřejmě u 

levého okna nejsou, u 

pravého okna obě 

dochovány. 

 

Pokoj 114 

má na 

podlaze PVC, položené 

už na betonové 

mazanině; obvyklý 

rovný strop 
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s nevýrazným fabionem. 

V severní stěně vlevo a ve východní stěně spíše vpravo ocelové zárubně, křídla tu 

chybějí; 

v jižní stěně je zřízeno podobné okno, jaké jsme viděli v pokoji 111, ale více 

zničené, chybí oliva u vnějších křídel, půlolivy jsou tu všechny, to znamená v počtu šesti, u 

širokého horního okna jsou zachovaná spřáhla a krátká pérová zástrčka s háčkem; dochovány 

dvě opěrky. 

K západu směřuje okno, dělené to T, dole u vnitřního okna oliva rovná, u vnějšího 

vydutá vůči návštěvníkovi, nahoře opět zbytky spřáhla a zástrčka s háčkem.  

 

Spíž 115  

má na podlaze PVC, fabion po dvou stranách rovného stropu, východní a jižní, jak 

jsme očekávali, a to i kolem toho komínového tělesa; 

do komína vede nahoře větrací mřížka, trošku ozdobná, opatřená otvory ve tvaru 

křížku; 

vstup od západu hladkými dveřmi (viz 117), jinak bez otvorů. 

 

Koupelna 

116  

Na podlaze 

povlak z PVC přes 

drobné dlaždičky, rovný 

strop s nevýrazným 

fabionem asi jen na 

východní straně, vana 

při severní stěně 

obestavěná, keramický 

obklad stěn do výše 130 

cm tentokrát nazelenalý. 

 

Kuchyň 117 

má na podlaze PVC, rovný omítaný strop s fabionem po třech stranách kromě 

východní, v jihovýchodním koutě otisk kuchyňské linky. 
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v západní stěně dvojité okno dělené do T, obvyklého provedení (viz např. 114), 

vnitřní rovná oliva, vnější zahnutá oliva dochovány, nahoře spřáhla a zástrč s háčkem, 

v severní stěně jedna zárubeň,  

ve východní stěně zachovány obě zárubně včetně plných hladkých dveří s nátěrem 

v odstínu slonová kost a s bakelitovými černými klikami a štítky; 

v jižní stěně opět jen ocelová zárubeň. 

 

 

Sklepy 

 

Chodba - kotelna 001 

Prostora má zalomený tvar, její rovný strop je členěný dvěma trámy, jež jsou 

okosené a u stěn mají ještě šikmý náběh neboli rozšíření, na kterém už okosení není; podlahu 

pod nepořádkem není vidět, asi je tu cementový potěr. Stěny jsou omítané, zřejmě poměrně 

tence, omítka ve vrchní vrstvě je narušená, ale většinou není patrný zdicí materiál.  

Přístup se děje od východu jednokřídlými dveřmi v obložkové zárubni, dveře mají 
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rámovou konstrukcí, v níž jsou vytvořeny 2x2 výplně, horní nižší, spodní téměř dvojnásobné 

výšky, střed výplní výrazně vystupují pravoúhlým ústupkem a také okrajové plochy výplní 

vůči rámu jsou pravoúhle výrazně odstoupeny, ale tyto pravoúhlé ústupky jsou v podstatné 

výši, ovšem nikoli až do rohů nikoli okoseny, ale je tu proveden profil v podobě čtvrtoblounu 

a drobného ústupku, a to na vnějších hranách rámu, vůči výplni už ústupek není; tento profil 

je na koncích zakončen skrojením; klika anatomického tvaru, štítek nahoře a dole půlkruhově 

ukončený, společný i pro klíč, obojí je zachované z obou stran; závěsy obyčejné, půlkulatě 

zakončené. 

V jižní stěně nejsou otvory, 

v západní stěně je ležaté okénko těsně pod stropem, uzavírané vnitřní okenicí, 

z níž je zachováno jen pravé křídlo se dvěma svlaky, svisle bedněné, nijak zdobné, vlastní 

okno snad mělo kovovou konstrukci, ale není dochovaná, prudce šikmý parapet končí asi metr 

nad zemí a v něm je patrno cihelné zdivo. 

V severní stěně je podobný okenní výklenek, kovová konstrukce okna je tu 

zachovaná,, o 4x2 tabulkách, před nimiž je neomítnutá cihelná zazdívka; v prudce šikmém 

parapetu tentokrát není vidět cihelné zdivo, překlad je rovný. V zúžené části je v severní 

stěně, tvořené příčkou, vidět zdivo z plných cihel a dvoje dvířka do sklepních kójí; oboje 

dveře bývaly v podstatě stejné, svisle bedněné (bednění je nahoře kvůli větrání částečně 

zkrácené), na lícové straně mají po dvou zámečnicky zpracovaných kovových závěsech s 

masivním koncovým prvkem, který spočívá v obložkové zárubni, kovový pás je na konci 

zaoblen; směrem do kójí jsou proti závěsům svlaky na hranách okosené, připevněné šrouby 

s čtverhrannými hlavičkami; východnější dveře, tedy do 003, mají zevnitř zachovaný kovový, 

zámečnicky zpracovaný krabicový zámeček se zaoblenými hranami, otvor pro klíč je na něm 

lemován půloblounem, vytvářejícím kruhové rámování; zvenčí je proti němu vidět štítek, 

který je nahoře i dole konvexkonkávně 

uzavřený. 

 

Skladové kóje 002 a 003 

Kóje jsou propojeny větracím 

průduchem o rozměrech asi 20x30 cm v dělící 

příčce, provedené pod betonovým stropním 

trámkem, těsně pod ním. 

Vstupní dveře do kójí jsou 

umístěny v jižní stěně – viz 001, 

jiné otvory tu nejsou.  

 

Schodiště 004 - viz 103 v přízemí 
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Skladová kóje 005  

Strop je opět členěný trámem na severním konci šikmo zesíleným, betonová 

podlaha; všude ani nezmiňujeme zcela nedbale vedené rozvody, zřejmě ústředního topení; 

v jižní stěně úplně vlevo okénko s drátěným sklem do chodby, zamatlané vápnem, 

vpravo vstup – viz v chodbě 007;  

v severní stěně úplně vpravo je umístěno ležaté okénko s prudce sešikmeným 

parapetem, okénko je vysklené, zbyl kovový rám a nahoře archaická klička. 

 

Kotelna 006  

Strop je členěn příčně trámem obvyklého provedení; podlaha je betonová. 

Vstupní průchod se nachází vlevo v západní stěně, komín vpravo u něj vypadá, že 

je asi druhotný nebo silně upravovaný, otvory do něj jsou pobourané, příslušné kotle jsou 
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posunuté k severu. 

Ve východní stěně jsou zřízena dvě okna, s dřevěnými jednokřídlými, svisle 

bedněnými okenicemi, opatřenými zástrčemi, vlevo je spodní zástrč poškozená, závěsy 

s kuželíky a kouličkami, směrem do výklenku je svlak na hranách okosený; samotné kovové 

okénko je prakticky zbavené skla, má 4x3 tabulky, ve spodních dvou třetinách je provedení 

pevné, horní třetina je vyklápěcí dovnitř. Pravá okenice je stejná, už vůbec nejde pootevřít, 

protože těsně za ní natáhli trubky rozvodu ústředního topení, takže okno nelze studovat. 

     

Úsek chodby 007 

Cementová podlaha; strop je členěn trámem s úpravou jako v 001, je tedy opatřen 

okosením, které končí skrojením, v němž zároveň začíná šikmé zesílení. 

V jižní stěně jsou vpravo od trámu dvoje plechová komínová dvířka továrenské 

výroby, na dvojicích závěsů půlkulatě zakončených. 
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V západním čele jsou zachované rámové dveře se čtyřmi výplněmi, stejné jako 

západněji – viz 001, 

stejné dveře v obložkové zárubni, tentokrát úplně nezdobné, bývaly i v severní 

stěně vlevo, jsou však vysazené a opřené opodál v 005, vpravo je ležaté okénko v podobě 

drátěného skla, zamatlaného vápnem a vsazeného v mělké špaletě do příčky. 

Ve východním čele je průchod, opatřený ocelovou zárubní jen v podobě úhelníku 

na hraně zdiva, závěsy půlkulatě zakončené, křídlo tady už chybí - úprava asi souvisí až se 

zřízením komína, který byl asi 

druhotně proveden v 006. 

 

Úsek chodby pod 

schodištěm 008 

Podlaha betonová, strop 

omítnutý s nevýrazným fabionem 

(není členěný trámem; jsou tu 

povrchově vedeny elektrické 

rozvody i topení, možná i vodovod). 

Dveře do 001 v západním 

čele jsme již popsali výše, jsou 

zavěšené v obložkové zárubni, která 

je z východní strany lehce 

profilovaná, a sice profil na čele 

tvoří čtvrtobloun a ústupeček, vnitřní 

hrana je také zaoblená a je tu 

v hloubi špalety ústupek. 

Nástup na schodiště 

v severní stěně zcela vlevo není 

opatřen žádnou zárubní, ani dveřmi; 

ve východním čele jsou 

stejné dveře jako naproti (2x2 

výplně, anatomické kliky a štítky 

nahoře a dole půlkruhově zakončené 

atd.), na vysokých, půlkulatě 

zakončených závěsech. 
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Podkroví 

 

Schodišťová hala 201 

Zmíněné dvouramenné schodiště do prvního patra – viz 106 – i obě jeho podesty 

jsou opatřené popsaným dřevěným zábradlím v přírodní úpravě, samotné stupně v podstatě 

nejsou profilované, podstupnice je zapuštěná pod čelo nášlapné desky, horní hrana nášlapné 

desky je jen nepatrně zaoblená; mezipodesta má povrch z fošen, na horní podlaze je linoleum. 

Rovný omítaný strop.  

V severním čele je umístěno velké okno, v horní třetině má tři křídla, níže čtyři; 

boční, tedy krajní pole jsou pevná, neotvíravá; pouze střední pole, které je tedy dělené do T, je 

otvíravé, dole má dvě dvoukřídlá okna s olivami, vnitřní je rovná, vnější zahnutá, nahoře je 

zachovaný výklopný mechanismus s táhlem a rukojetí po pravé straně; na litinové rukojeti 

s protáhlým, zhruba vejčitým otvorem je reliéfní nápis ZEUS. 

V ostatních stěnách – východní, jižní i západní - je po jedněch hladkých plných 

dveřích v ocelových zárubních, v pravoúhlých výklencích. 
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Východní půda 202  

V prostoru je velmi špatně vidět, protože tu není žádné okénko, starý vikýř je 

zaslepený plechovou výplní, dřevo je abnormálně zčernalé (krokve a hřebenová vaznice 

v severovýchodním koutě jsou zřejmě přímo ohořelé, část latí je tu naproti tomu světlá, 

relativně nově vyměněná).  

Na 

podlaze jsou plné 

cihly; je tu 

provedena 

rozsáhlá sonda, 

v níž je vidět 

cihelné zdivo 

příčné zdi, 

navazující na 

střed východního 

průčelí, na níž 

spočívají trámy 

(zespodu zřejmě s 

podbitím a 

omítkou stropu, 

takže tu není 
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žádný zásyp), nesoucí prkna, na něž zřejmě z požárních důvodů jsou položeny zmíněné cihly. 

Půdní nadezdívka je poměrně vysoká, hrubě omítnutá; nese pozednice.  

Krov je vaznicový kleštinový, vazné trámy jsou umístěny jen v plných vazbách, 

v popisované části jsou vlastně jen dva celé vazné trámy, dále jsou tu dva krátké vazné trámy 

proti východní stěně; severní z nich je posunutý, protože tu stojí mohutný omítnutý komín se 

dvěma plechovými čistícími dvířky; konstrukce ještě pozůstává ze sloupků s pásky a 

vzpěrami; jedny kleštiny, a sice v severovýchodním koutě, chybějí, jsou tu jen dvoje, po 

jedněch u jižní a severní strany. Další dvojice kleštin se nachází v horní úrovni, pod vaznicí, 

nad korunou západní zdi, vymezující pokoj 203. Tvar vikýře je vyskládán z latí; krokve mají 

nad a pod vikýřem uprostřed východní strany střechy mohutné výměny. Pálenou krytinu 

nesou široké latě. 

Další komín se nachází u obestavěných podkrovních světnic, má zřejmě tři 

průduchy, ale jen u východního a středního jsou zde obvyklá plechová, plasticky tvarovaná 

obdélná dvířka. 

 

Pokoj 203 
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Strop je převážně rovný, v jihovýchodním koutě je jakoby mohutný koutový pilíř, 

nad nímž jsou zřejmě kvůli střeše šikmé plochy. Podlahu krylo linoleum, je však v západní 

části sejmuté, také odhalené fošny jsou v menší šíři odstraněné, objevil se zásyp a hranolové 

polštáře; zásyp je v jihozápadním koutě také odstraněný, objevily se tak fošny, položené 

v kolmém směru a spočívající na stropních trámech, nesoucích také zespodu podbití.  

Dvojité jednokřídlé dveře v jižní stěně jsou ve spodní třetině výplňové, vrchní dvě 

třetiny jsou prosklené dvěma tabulemi, lemovanými lištami se zaoblenou vnější viditelnou 

hranou; výplň dole má ze třech stran čtvrtovál mezi ústupky, který ale nejde až do spodních 

koutů, jen do těch vrchních, je totiž skončený kus od rohů skrojením a nahoře je jen prosté 

zaoblení bez odsazení; závěsy jsou dva půlkulatě zakončené, jsou tady zachované všechny 

čtyři dveřní kliky vnějších i vnitřních dveří, takového anatomického, piškotovitého tvaru, 

vysoké štítky nahoře, dole zaoblené, dole krytka na klíč – otvoru na klíč také nahoře a dole 

zakulacená. Vpravo vedle dveří je v koutě vložené výškově orientované nevelké dvojité okno 

o dvou čtvercových tabulích nad sebou; má jen archaické kličky, rám je na obvodu 

čtvrtkruhově vybraný, hrany profilů kolem skla jsou zaoblené a vnější hrana okenního křídla 

také. 

V průchodu k západu je zachovaná obložková zárubeň na celou hloubku zdi, 

hrany jsou zaoblené, jiné zdobení nemá. 

Vstupní otvor od severu je opatřen ocelovou zárubní, dveře tu chybějí. 

 

Lodžie – terasa 204 

má cementovou dlažbu, nakoso kladenou střídavě z černých a skoro bílých 

dlaždic.  

Podhled je uprostřed rovný, po krajích šikmý, je provedený z tmavě natřených 

příčně kladených prken, vůči srazu jsou vytvořena plochá čtvrtoválná vyžlabení (případně jde 
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o šikminu a ústupeček), v bednění trojboké části štítu nad lodžií to vypadá skutečně spíše na 

čtvrtovály, před bednění předstupuje komplikovaná římsa, která je vrstvená třemi dvojicemi 

prken přes sebe, mezi nimi je vždy větší mezera, teprve pak je konečně římsa, na které už 

zřejmě spočívá střecha. 

Téměř pod celou tloušťkou 

římsy je po jižní straně zábradlí, které 

je ve spodní části zděné omítnuté, 

výše je jen dřevěná konstrukce, 

orákosovaná a omítnutá a nahoře 

bednění, které vytváří na koruně 

zábradlí veliký protáhlý květník, na 

vrchní hraně oplechovaný a natřený 

červenou barvou. 

V severní stěně je sestava 

čtyř otvorů, po krajích úzké, převážně 

prosklené dvojité dveře (viz 205 a 20š) 

a mezi nimi výškově orientovaná 

dvoutabulková okénka, na  vnějších 

křídlech mají zevně ještě jedny závěsy 

s kuželíky a kouličkami, snad se sem 

vkládalo ještě třetí okno, protože zeď 

je velmi tenká, uvnitř to bylo velmi 

studené, pro vnější okno jsou tu zevně 

dva ozuby; dole je plechová 

okapnička, poměrně široká. Pod 

vnějším bílým nátěrem se na vnějších 

dveřích objevuje nátěr oranžově 

hnědý, není však jasné, zda šlo někdy 

o finální nátěr. Mezi a hlavně pod 

okny je vrchní bílý nátěr omítky 

značně setřený a odhalen nátěr světle 

zelinkavý a pod ním ostře oranžovo-

okrový. 

 

Pokoj 205 

má podobný charakter 

jako 203, ovšem v zrcadlově 

obráceném uspořádání (podle 

severojižní osy), pouze v podlaze 

(hnědé PVC) není provedena sonda a  
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chybí tu dveře k severu (v pravé části severní stěny nelze vyloučit 166 cm širokou zazdívku, 

omítka je upravovaná); dveře na lodžii už mají novější kliky, u vnějších dveří hranaté z bílého 

kovu, u vnitřních dveří hranaté bakelitové. 

 

Západní půda 206 

má opět velmi podobné provedení jako půda 202, a to samozřejmě v zrcadlově 

obráceném uspořádání (podle severojižní osy), s některými rozdíly: na jižní straně je zřízeno 

střešní okénko a není to tu ohořelé a očouzené, takže interiér je přece jen světlejší; 
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v severozápadní části postrádáme komín, takže tu je proti sloupku krátký vazný trám a šikmé 

kleštiny; v podlaze není provedena sonda. V jižní části stěny, vymezující vestavěný pokoj 

205, zůstala zazděná kleština, ze zdi vyniká pásek i část vzpěry. 
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ALTÁNEK 

Drobná dřevěná 

šestiboká stavba, vystavěná 

na betonové desce. Výrazný 

přesah střechy tvoří 

obedněná hranolová římsa, 

podložená latí trojbokého 

průřezu. V podstřeší a místy 

i jinde jsou patrné zbytky 

nátěru, zřejmě světle 

modrého. Rohové stojky 

pětibokého půdorysu a 

věnec pod střechou jsou 

ztužené kovovými spoji. 

EXTERIÉR: 

Pravoúhlý vstupní otvor, 

téměř vyplňující severní 

stěnu, je opatřený zřejmě 

druhotně svisle bedněnými 

dvířky na kovových, 

zámečnicky zpracovaných 

závěsech; zevnitř mají 

dvířka prkenné svlaky a 

šikmé zavětrování. Nad 

dvířky vybývá úzký ležatý 

otvor, lemovaný latěmi a 

řídce vyplněný šikmým a 

kosým laťováním, dlouhé 

hranoly nad a pod otvorem 

jsou na hraně okosené, 

okosení končí asi 10 cm od 

koutů skrojením; podobné 

okosení má i nadpraží nad 

vstupem. 

Ostatní stěny 

bývaly řešené shodně, dnes 

jsou laťované otvory 

porůznu nedbale zakryté 

heraklitem nebo i zmenšené 

druhotným doplněním 
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bednění. Spodní část je svisle bedněná, dole zakončená hranolovou latí, nahoře hranolem 

s charakteristickým okosením hran, podloženým trojbokou latí. Velké pravoúhlé otvory, 

vyplňující vrchní část stěn, jsou opět lemované latěmi a řídce vyplněné šikmým a kosým 

laťováním, dlouhé hranoly nad otvory jsou na hranách okosené. 

Nevysoká šestiboká stanová střecha je zhoupnutá námětky a krytá bobrovkami, na 

hranách jsou do malty položené prejzy. 

INTERIÉR: Betonová podlaha; poničený strop je proveden z prken na sraz, pod 

jeho obvodem obíhá stupňovitá 

římsa ze dvou prken s okosenou 

volnou hranou, níže je řešení shodné 

s exteriérem, tedy horní vyšší části 

stěn tvoří pravoúhlé otvory, 

lemované latěmi a řídce vyplněné 

šikmým a kosým laťováním, spodní 

část je svisle bedněná, dole 

zakončená hranolovou latí, nahoře 

prknem s charakteristickým 

okosením hran, podloženým 

trojbokou latí. 
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Oplocení po západní straně zahrady vily, vůči silnici, tvoří severozápadně od vily 

dvoukřídlá kovová brána, kovová jednokřídlá branka a dále plot se sloupky 

z vápenopískových cihel, betonovou podezdívkou a drátěnými poli. 

Bránu vymezují mohutnější pilíře ze zmíněných bílých cihel, završené 

odstupněnými hranolovými hlavicemi z téhož materiálu, nesoucími betonové třičtvrtěkoule. 

Křídla vlastní brány jsou ve spodní třetině plechová, plech člení na lícové straně dvojice 

obdélných rámců z kovových pásků; zbylou vrchní část tvoří jednoduchá kopí čtvercového 

průřezu, doplněná na dlouhé střední části jen o něco širšími plechovými pásky; kopí nahoře a 

dole přidržují pronýtované dvojice vodorovně položených pásků.  

Branka vpravo od brány má pravý pilíř již subtilnější, stejný jako u plotu dále 

doprava, hlavice je komponovaná podobně jako u pilířů brány. Také branka je sestavená 
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z podobných prvků jako křídlo brány, pouze menších rozměrů, na plechové spodní části je jen 

jeden obdélný rámec. 

Pole plotu mezi sloupky z bílých cihel (viz výše) mají mezi pilíře vložené 

betonové podezdívky, doprava se vlivem klesání terénu mírně zvyšující (cca 40 až 60 cm), 

nad nimi jsou vždy tři protáhlé rámy z prutů kruhového průřezu, zpevněné navíc ještě dvěma 

mezilehlými stojkami a opatřené nakoso orientovanými drátěnými výplety; mezi rámy jsou 

zapotřebí ještě dva kvazisloupky, tvořené nad podezdívkou už jen výrazně převýšeným 

obdélným rámem z kovového L-profilu. 
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STAVEBNÍ HISTORIE 

 

Vila byla postavena v letech 1924-1925, přitom však celá hrubá stavba spadala do 

jediné stavební sezóny, jak bylo tehdy dobrým zvykem, a to přesto, že práce započala až 

během srpna, tedy na sklonku léta. Projekt vypracoval profesor Theodor Petřík, investor se 

jím však necítil ortodoxně vázán, k úpravám projektu přispěl i schvalovací proces a 

provádějící firma. Hmota tedy sice byla přesně dodržena, v řešení fasád i dispozice a vestavbě 

do podkroví (Petříkem ovšem připravené) došlo ke změnám, jež jsou v dějinách objektu 

jednoznačně dokumentovány. V dochovaných spisech ani závěrečném vyúčtování není žádný 

náznak, že by se profesor Petřík nějak podílel na koncipování těchto změn nebo že by 

podléhaly jeho schválení. V závěrečném vyúčtování je zmínka o detailním výkresu pouze u 

kazetového stropu a schodiště, nedochoval se však, takže jeho autora neznáme, absence 

výkresu je o to citlivější, že kazetový strop byl proveden odlišně od původních výkresů a 

popisu v rozpočtu. Předpokládáme, že k oknům a dveřím detailní výkresy vypracovány 

nebyly a konkrétní provedení tak zůstalo na úvaze provádějících řemeslníků. Okna se téměř 

v úplnosti dochovala; u dveří můžeme ve výkresech pohledů porovnat pouze dvoukřídlé dveře 

hlavního vstupu: Petřík navrhl křídla o pěti výplních nad sebou, z toho tři vrchní zamřížované 

a zasklené, ve výkrese skutečného provedení mají pouze dvě výplně, zasklená vrchní je nižší. 

Ve výkresech skutečného provedení nejsou vnitřní dveře vykresleny (Petřík navrhoval pět 

výplní), dveře, dochované ve sklepech, nicméně vykazují se zákresem dveří hlavního vstupu 

velkou příbuznost (2x2 výplně, z toho vrchní nižší), takže lze s velkou pravděpodobností 

dovozovat, že i v nadzemní části bývaly dveře stejně koncipované. Kování bylo s určitostí 

stejné jako u dveří ve sklepě nebo na lodžii. 

Poměrně záhy bylo nutno – již v roce 1931 – opravovat parkety, v roce 1935 opět 

podlahy a dveře, můžeme z toho soudit, že přízemní partie z nějakého důvodu, snad 

nedokonalé izolace, trpěly vlhkostí; překvapivá je stavba zděného komínu v bytě kočího 

v roce 1931, snad šlo o nějakou úpravu komína stávajícího. Pravděpodobně docházelo i 

k jiným drobným opravám, k nímž se žádné doklady nedochovaly; jedinou rozpoznatelnou 

dispoziční úpravou asi ze 30. let je zřízení průchodu mezi podkrovními pokoji. 

Změny ve využití po roce 1948 se určitě projevily zřízením dveří mezi západními 

pokoji, pokud postupně došlo k výměnám některých dveří nebo podlah, neumíme to posoudit; 

jistě byla za modernější topidla vyměňována kachlová kamna; pro zmnožený počet bytů 

nejspíše vznikly skladovací kóje v západní části sklepů. 

Větší adaptace interiéru v socialistickém duchu proběhla v roce 1982 s možnými 

přesahy do sousedních let. Vzniklo ústřední vytápění, nová elektroinstalace a obklady a 

vybavení WC, koupelen a kuchyní, někde asi i nové podlahové vrstvy, ve velkém rozsahu 

musely být opraveny omítky. Východní byt, k němuž náležely i podkrovní pokoje, byl 

zkrácen o další pokoje v jižním traktu, takže mu zbyl jen jihovýchodní, jehož příčka vůči 
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sousedovi byla zesílena nebo zdvojena; jiné úpravy kromě výměny a v některých případech i  

posunu dveří za typové hladké konstrukce v ocelových zárubních nebyly zapotřebí. Západní 

byt byl naopak o zmíněné pokoje rozšířen a dispozice původní části byle pozměněna: předsíň 

byla zvětšena o novou přístavbu, poloha WC pozměněna, aby mohly být proraženy dveře ke 

schodišti do sklepa; obytná kuchyň byla na úkor zrušené komory posunuta k západu a na 

úkor její východní části byla konečně zřízena koupelna, i když neosvětlená, a spíž. 

Požár v roce 1984 byl naštěstí jen lokální a budově výrazněji neublížil; při opravě 

byla vyměněna část laťování a opět položena kvalitní pálená krytina, která spolu s velkými 

přesahy střechy objektu celkem účinně chrání před rychlejším postupem chátrání i v nynějším 

nepříznivém období, v němž téměř není využíván. Nejnovějším zásahem je provedení sond do 

podlah podkroví. 

 

Altán 

Drobná šestiboká dřevěná stavba není v písemných pramenech zachycena, snad 

vznikla ve 30. letech 20. století ve vlastní režii pana správce jako hlavního uživatele zahrady. 

Snad ji zhotovil tentýž truhlář, který vyráběl dveře do vily, pokud okosení hran, zakončované 

skrojením, není obecnější dobovou regionální manýrou; s vilou jej spojuje i tatáž střešní 

krytina. Existenci altánu nelze ověřit ani na ortofotomapě z roku 1950, místo už je zarostlé 

skupinou vzrostlých stromů. 

Úprava na sklad někdy ve 3. čtvrtině 20. století si vyžádala opatření 

uzamykatelných dvířek, lokální zpevnění laťování a v menší míře i bednění prkénky může být 

i mladší a naposledy bylo laťování nedbale převrstveno heraklitovými deskami. 

 

Plot při silnici 

Tyčkový plot s betonovými pilíři, zmíněný v původním rozpočtu, jeho doplnění 

laťkovým plotem s dubovými sloupky v roce 1928 nebo drátěné oplocení výběhu pro drůbež, 

to vše už dávno zaniklo. Dnešní plot při silnici s bránou a brankou vznikl v roce 1931 podél 

nově rekonstruované státní silnice a s notně zkorodovanými kovovými částmi přežil 

v nezměněné podobě dodnes; přinejmenším část pilířů byla v neznámé době přezděna a 

většina vápenopískových cihel přitom vyměněna.  
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Napětí mezi tradiční architekturou a přicházejícím funkcionalismem v polovině 20. let 20. století, tedy v době 

vzniku pojednávané vily, ilustrujeme snímkem z areálu Rašínova gymnázia v Hradci Králové, postaveného 

v letech 1925-1927 podle projektu Josefa Gočára: hlavní objekt má ploché střechy, avšak ředitelská vila střechu 

stanovou; štukové členění fasád je nahrazeno strukturou režného cihelného zdiva. 

 

HODNOCENÍ  

Inženýr architekt, doktor techniky, profesor Theodor Petřík (1882-1941), jenž 

je autorem architektonického návrhu vily, se na své životní dráze profiloval jako odborník na 

zemědělské stavby: v roce 1914 byl jmenován docentem zemědělských staveb, profesuru 

získal na nově zřízené stolici  zemědělského stavitelství na Vysoké škole zemědělského a 

lesního inženýrství a v roce 1922 vydal publikaci Zemědělské stavby.  Jako takový byl zřejmě 

přizván ke spolupráci na vybudování nového centrálního zemského hřebčince, aby 

vyprojektoval potřebné novostavby, mezi nimiž byla i předmětná správcovská vila. Přes 

uvedené zaměření je v bohatém portfoliu Petříkových prací s těžištěm ve 20. letech 20. století 

zastoupena řada městských staveb v Praze (domy, vily i např. budovy vysokých škol) nebo 

třeba účast v soutěži na spořitelnu v Pardubicích. Jeho školní práce bují secesní zdobností, 

přizpůsobil se však dobovému proudu, osvojil si geometrickou secesi i tradicionalistickou 

modernu s postupným ubýváním detailu a směrováním k funkcionalismu. 

V případě vily v Tlumačově se Petřík zřejmě přizpůsobil venkovskému prostředí i 

charakteru sousedního hospodářského dvora a zvolil souměrnou hmotu s členitou valbovou 

střechou; navržené členění stěn s výraznou barevností nebylo doceněno a z ryze 

pragmatických důvodů nahrazeno ještě prostším a tradičnějším, nejspíše monochromním 

pojednáním. Podobnou lehce obdélnou přízemní souměrnou hmotu s výraznou klasickou 

střechou volil Petřík ještě o dva roky později při návrhu rodinného domu pana J. Shejbala 

v Horní Rovni na Pardubicku, zpracovávaném ve spolupráci s manželkou, Miladou 

Pavlíkovou-Petříkovou. Tady už byly omítané plochy fasád zbaveny veškeré plasticity; 

k projektu byly vypracovány i detaily, které potvrzují naši úvahu stran dveří, vyjádřenou ve 

stavební historii: Petřík preferoval u plných i prosklených dveří pětice ležatých výplní nad 

sebou, případné okosení hran plynule dobíhá až do koutů. (pomůckou zejm. Pavel Vlček a 

kolektiv: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004, s. 

499; Národní technické muzeum Praha, Archiv architektury a stavitelství, fond 36 Petřík, 

katalog prací a vybrané reprodukce)  
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*** 

Sta-

vební úpravy 

z roku 1983 mají 

ryze utilitární 

charakter, naštěstí 

se omezily jen na 

lokální porušení 

symetrie vstupního 

průčelí vily a 

výměnu dveří; 

okna, jejichž 

výměna by pro 

architekturu 

objektu byla 

zřejmě zničující, 

zůstala ušetřena.  

*** 

Správ-

covská vila čp. 

570 u hřebčince 

v Tlumačově je 

kvalitním repre-

zentantem drobné 

obytné stavby, 

odpovídající do-

bovému archi-

tektonickému 

proudu a 

přizpůsobené 

prostředí, do 

něhož byla 

zasazena. Plná 

rehabilitace pů-

vodního vzhledu 

je možná a stavba 

si ji zajisté 

zaslouží. 
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HODNOTNÉ  ARCHITEKTONICKÉ  

DETAILY 

   

Exteriéry: 

- kompozice fasád budovy včetně soklu, oken a plochého štukového členění 

- tvarované betonové zábradlí u hlavního vstupu 

- střecha včetně krytiny, komínů, vikýřů, štítu a podšalování přesahu 

 

Interiéry: 

- tvarované betonové trámy na stropech sklepa 

- dveře ve sklepě mezi 008/001 a 007 

- kazetový strop předsíně 104 

- vybavení haly 106-201 kazetovým stropem a útvarem dřevěného schodiště 

včetně zábradlí 

- lodžie ve štítě 204 včetně vyšalování, sestavy oken a dveří v severní stěně, 

dlažby a květníku 

 

 

 

 ARCHITEKTONICKÉ ZÁVADY 

 

Exteriéry: 

- nevhodné rozšíření rizalitu severního průčelí doprava včetně schodiště 

- nevhodné dveře hlavního vstupu 

 

Interiéry: 

- nevhodné dveře 104/106 

- všeobecně použité nevhodné typové hladké dveře v ocelových zárubních 
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NÁMĚTY PRO OBNOVU 

 

A. Širší urbanistické vazby 

Vila je součástí areálu hřebčince, kulturní památky, jehož rozvoj po roce 1924 

zdařile navázal na osovou kompozici barokního hospodářského dvora, jenž je jeho základem. 

Příjemné prostředí dotváří zeleň, již by bylo velmi přínosné věnovat ještě větší pozornost a 

kultivovat bývalou zahradu vily, třebaže je zkrácená výstavbou dalších obytných domů 

jihovýchodním směrem – stále je tu prostor pro restituci bazénu, doloženého v původním 

rozpočtu, a obnovu dřevěného altánu. Parčík severně od vily míval podle ortofotomapy z roku 

1950 náročnější sadovou úpravu, jejíž obnova by kvalitě prostředí i v souvislosti s nárůstem 

počtu návštěvníků velmi prospěla. 

Areál hřebčince, dnes víceméně v úpnosti obklopený zástavbou městyse a 

železniční tratí, dnes prakticky nemá možnost dalšího stavebního rozvoje, rozhodně o něm 

není možno uvažovat v ozeleněných partiích při státní silnici. Vila byla koncipována jako 

solitér v zeleni a je žádoucí, aby to tak zůstalo. 

    

B. Možnosti využití objektu 

Vila byla koncipována pro trvalé bydlení, jemuž vzhledem k měnícím se nárokům 

zejména na únik tepla přestává vyhovovat. Neuškodilo by ji využití pro administrativní účely 

nebo přechodné ubytování, její poloha u vstupu do areálu ji však spíše předurčuje pro zřízení 
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návštěvnického a informačního centra v kombinaci s muzejní expozicí a výstavními 

prostorami. Lákavé je využít podkroví třeba jen zčásti pro příležitostné ubytování, je však 

otázkou, zda je možné vyřešit bezpečnostní a další aspekty tak, aby souběh odlišných funkcí 

v malém objektu s omezenými komunikačními možnostmi nepřinášel problémy 

(schodišťovou halu přitom nelze vybavit žádnými pevnými zábranami, jež by omezily volný 

pohyb návštěvníků). 

 

C. Konstrukce, vytvářející památkovou podstatu 

Tvoří je veškeré původní obvodové zdivo vily spolu s komíny a stropy, 

obvodovými zdmi haly 106-201 a vybranými částmi dalších původních vnitřních zdí (viz 

grafické vyhodnocení); dále kompozice fasád budovy včetně soklu, oken (včetně kování) a 

plochého štukového členění, schodiště a tvarované betonové zábradlí před hlavním vstupem, 

tvar střechy včetně krytiny, utváření komínů nad ní (bez nástavců nad betonovými hlavicemi), 

vikýřů, štítu a podšalování přesahu, lodžie ve štítě 204 včetně vyšalování, sestavy oken a 

dveří (včetně původních částí kování) v severní stěně, dlažby a květníku; v interiérech dále 

tvarované betonové trámy na stropech sklepa, parkety ve 112 a 113, dveře ve sklepě mezi 

008/001, 008/007 a 007/005, kazetový strop předsíně 104 a vybavení haly 106-201 

kazetovým stropem a útvarem dřevěného schodiště včetně zábradlí. 

V původních vnitřních zdech mimo obvod haly je možno zřídit i širší průchody, 

ale tak, aby původní dispozice zůstala čitelná a samozřejmě aby nebyla ohrožena stabilita 

stavby. Podobně ve stropech (v nadzemní části zachovat jejich omítku a nevýrazné fabiony) je 

možno zřídit lokální průrazy v případě nutnosti zřídit další vertikální komunikaci, avšak 

tvarované trámy ve sklepech zachovat (je pod ně možno zřídit příčku, a to v ose, a dispozici 

sklepů i výrazněji upravit podle potřeby). 

Prostor haly 106-201 musí zůstat celistvý (o dveřích viz níže, průrazy bez dveří tu 

nepovažujeme za vhodné). 

 

D. Náměty na rekonstrukce a doplnění 

Nejzásadnější závadou je nevhodné rozšíření rizalitu severního průčelí doprava. 

Přístavbu je buď možno odstranit a partii uvést do stavu přesně odpovídajícího situaci na 

levém konci rizalitu, souměrně dle příčné osy budovy, nebo v případě potřeby rekonstruovat 

původní stav včetně bočního vstupu a vyrovnávacího schodiště k němu. Schodiště (může být 

v zásypu částečně zachované) a jeho podesta by měla být prostá betonová, zábradlí bohužel 

není ve výkrese skutečného provedení zakreslené, možná se jednalo jen o ukončení schodiště 

ve výši soklu a v jeho úpravě; jeho přiměřeným řešením by mohla být plná omítaná zídka se 

čtvrtkruhově zaobleným rohem. Dveře byly jednokřídlé, nejspíše o dvou výplních nad sebou, 

vrchní nižší prosklená, úprava hran podle dveří ve sklepě nebo na lodžii (před analogiemi 

s Petříkovými návrhy je třeba podle našeho názoru dát jednoznačně přednost tomu, jak byla 
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stavba nejpravděpodobněji skutečně vypravena). 

Problematiku dveří jsme již naznačili ve stavební historii a hodnocení, dnešní 

nevhodné dveře hlavního vstupu by měly být podle výkresu skutečného provedení nahrazeny 

dveřmi sice opět dvoukřídlými, ale se dvěma výplněmi, z nichž zasklená vrchní je nižší, 

s úpravou hran, jak uvedeno výše. Stejně koncipovanými dveřmi by měly být nahrazeny 

nevhodné dveře mezi předsíní 104 a halou 106. 

Petříkem navržená barevnost fasád (bílá s červenými detaily) vůbec nemohla být 

použita, poněvadž šambrány přiměřených ploch vůbec nebyly zřízeny, naproti tomu se pod 

nynějším bílým nátěrem objevují barevné nátěry překvapivé sytosti. Doporučujeme 

dokumentovat tyto nátěry v podstřeší včetně toho, zda přece jen nebyly jednotlivé plány 

barveny rozdílně. O případném využití některé starší varianty barevnosti rozhodnou 

památkové orgány, jistě i s přihlédnutím k barevné koncepci celého areálu.  

Nevhodné typové hladké dveře v ocelových zárubních doporučujeme v objektu 

zcela zrušit a místo nich ve všech potřebných případech použít zárubní a dveří, vzhledově 

přesně provedených podle čtyřvýplňových dveří ve sklepě, se stejným kováním; případně, 

pokud by bylo třeba dveří částečně prosklených, je možno řešení odvodit od dveří na lodžii.  

Do stávajících půdních prostor je možno při zachování podstatných částí krovu 

vestavět další místnosti, jejich osvětlení však bude problematické, protože umístění střešních 

oken na komplikovanou střechu nepovažujeme za vhodné.  

   

E. Konstrukce, dotvářející památkovou hodnotu 

Konstrukce krovu (o možné vestavbě viz výše); podkrovní místnosti (dispozici 

možno pozměnit, strop zachovat); části vnitřních zdí (viz grafické vyhodnocení a kapitolu C). 

   

F. Indiferentní části objektu 

Některé, zvláště nepůvodní příčky (viz grafické vyhodnocení). 

   

G. Části k odstranění 

Nevhodné rozšíření rizalitu severního průčelí doprava včetně schodiště; 

nepůvodní dveře.  

   

H. Návrhy na podrobnější průzkumy 

Vývoj barevnosti fasád (zejm. v horních partiích stěn, viz i výše). 
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SEZNAM VYOBRAZENÍ: 

(zdroje vyobrazení viz oddíl Prameny, mapy, plány, ikonografie a literatura) 

 

v titulu Pohled na zahradní průčelí vily. Foto L. Svoboda 2017. 

str.  5 Jižní, východní, severní a západní pohled podle návrhu na výstavbu 

vily z projektu Theodora Petříka z března 1924. Reprofoto L. Svoboda 2017. 

str. 6 Katastrální mapa jižního cípu Tlumačova z roku 1830 a indikační 

skica z roku 1923 s dodatečně zakresleným obrysem vily.  

str. 8 Situace vily (ozn. jako administr. budova) na situačním plánu 

z projektu Theodora Petříka z března 1924. Reprofoto L. Svoboda 2017. 

str.  9 Půdorysy sklepa a přízemí (s náčrtem úpravy snad od B. Šulce?) 

podle návrhu na výstavbu vily z projektu Theodora Petříka z března 1924. Reprofoto L. 

Svoboda 2017. 

str.  10 Půdorys krovu a řezy podle návrhu na výstavbu vily z projektu 

Theodora Petříka z března 1924. Reprofoto L. Svoboda 2017. 

str.  15 Půdorysy sklepa a přízemí podle súčtovacích plánů budovy pro 

správce od Bohumila Šulce z července 1925. Reprofoto L. Svoboda 2017. 

str.  16 Jižní a severní pohled, řezy a půdorysy krovu a podkroví podle 

súčtovacích plánů budovy pro správce od Bohumila Šulce z července 1925. Reprofoto L. 

Svoboda 2017. 

str. 20 Půdorysy sklepů, přízemí a podkroví vily podle nerealizované studie 

rekonstrukce od BM – BAUMAS s. r. o., pobočka Kroměříž – Ing. Pavel Olšovský z 

listopadu 2015. 

str.  5 Jižní, východní, severní a západní pohled podle nerealizované studie 

rekonstrukce od BM – BAUMAS s. r. o., pobočka Kroměříž – Ing. Pavel Olšovský z 

listopadu 2015. 

str. 25 Celková situace Tlumačova s areálem hřebčince v jižním cípu a 

situace vily podle aktuální katastrální mapy (nahlizenidokn.cz). 

 

str. 26 Situace vily v pohledech od severu, tedy z parčíku před 

hřebčincem, od severozápadu a jihozápadu, tedy přes hlavní silnici č. 55, a od 

jihovýchodu, ze zahrady. Foto L. Svoboda 2017. 
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str. 27 Celkové pohledy na vilu od severu, od severozápadu, od 

jihozápadu a od jihovýchodu, ze zahrady. Foto L. Svoboda 2017. 

str.  29 Dokumentace zábradlí u hlavního vstupu a okno velkého vikýře 

nad severním průčelím vily. Kresba a foto L. Svoboda 2017. 

str. 30 Levá část, rizalit a pravá partie severní fronty vily a její detaily: 

okna levé části rizalitu, schodiště a zábradlí před hlavním vstupem a okénko vedle 

vstupu. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 32 Západní průčelí vily, jeho levé okno a detail pravého okna. Foto L. 

Svoboda 2017. 

str. 33 Jižní průčelí vily, jeho levé okno a pravá dvojice oken na jeho 

rizalitu. Foto L. Svoboda 2017. 

str.  34 Štít s lodžií na jižním průčelí vily a detaily barevných vrstev na 

omítce vpravo od rizalitu a při pravém nároží. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 35 Střecha a anglický dvorek při východním průčelí vily a okna na 

jeho pravé části. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 36 Předsíň 101 od jihovýchodu. Foto L. Svoboda 2017. 

str.  37 Okénko WC 102 a (dole:) průhled schodištěm ze sklepa 103 a jeho 

horní podesta od jihu. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 38 Strop předsíně 104 od západu a pohled do této předsíně od jihu; 

dokumentace stropu. Foto a kresba L. Svoboda 2017. 

str. 39 Pohled do WC 105 od jihu; (dole:) dokumentace zábradlí schodiště 

a detailu kazetového stropu v hale 106. Foto a kresby L. Svoboda 2017. 

str. 40 Strop haly 106 od severu a jeho detail, nástupní rameno schodiště a 

pohled do haly od jihozápadu. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 41 Severní stěna místnosti 107, její levé okno a detail zástrče u okenice 

pravého okna; (dole:) hala 108 od jihozápadu a detail olivy jejího okna. Foto L. Svoboda 

2017. 

str. 42 Jihovýchodní kout kuchyně 109. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 43 Koupelna 110 od západu, její okno a detail jeho kování; (dole:) 

pokoj 111 od severu, jeho okno a jeho detaily. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 44 Pokoj 112 od severu, jeho levé okno a detail podlahy 

v severovýchodním koutě pokoje. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 45 Pokoj 113 od severu, detail jeho levého okna a řešení podlahy u 

dveří ve východní stěně; (dole) jihozápadní část pokoje 114. Foto L. Svoboda 2017. 
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str. 46 Pohled do koupelny 116 od jihozápadu. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 47 Kuchyň 117 od jihozápadu, její okno a detail jeho vrchního křídla; 

(dole:) severozápadní a východní část sklepa 001 a jeho vstupní dveře. Foto L. Svoboda 

2017. 

str. 48 Rub a líc zámku dvířek sklepní kóje 003. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 49 Severovýchodní a jihozápadní část sklepa 005; (dole:) 

severovýchodní část sklepa 006, jeho levé okénko a závěs okenice pravého okénka. Foto 

L. Svoboda 2017. 

str. 50 Průhled sklepní chodbou 007, její dveře a komínová dvířka v jižní 

stěně. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 51 Dokumentace dveří mezi 008 a 007. Kresba L. Svoboda 2017. 

str. 52 Východní dveře sklepní chodby 008 a jejich detail. Foto L. Svoboda 

2017. 

str. 53 Zábradlí schodiště v hale 201 a detaily okna v severní stěně; (dole:) 

Jihovýchodní partie půdy 202. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 54 Pohled do podkrovního pokoje 203 od severu, sonda v jeho 

jihozápadním koutě, sestava dveří a okna v jižní stěně, detail dveřní kliky a průchod do 

205. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 55 Průhled podkrovní lodžií 204 od západu, levá část sestavy zdejších 

dveří a oken a detail pravých dveří. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 56 Dokumentace vnitřních dveří pokoje 205 na lodžii. Kresba L. 

Svoboda 2007. 

str. 57 Pohled do podkrovního pokoje 205 od severozápadu a zdejší dveře 

na lodžii; (dole:) jižní a severní partie půdy 206. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 58 Pohled do krovu nad podkrovními pokoji z půdy 206 a zdejší vikýř 

nad západním průčelím. Foto L. Svoboda 2017. 

str. 59 Dokumentace zahradního altánku. Kresba L. Svoboda 2017. 

str. 60 Situace zahradního altánku a pohledy na něj od severu, západu a 

jihovýchodu; (dole:) detaily podstřešní římsy a stěny zahradního altánku, pohled na 

strop a interiér od severu. Foto L. Svoboda 2017. 

str.  61 Dokumentace plotu mezi vilou a silnicí. Kresba. L. Svoboda 2017. 

str. 62 Plot mezi zahradou vily a silnicí zvenčí a zevnitř, (dole:) jeho brána, 

branka, šikmý pohled a detail kovového sloupku. Foto L. Svoboda 2017.  
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str.  65 Napětí mezi tradiční architekturou a přicházejícím 

funkcionalismem v polovině 20. let 20. století, tedy v době vzniku pojednávané vily, 

ilustrujeme snímkem z areálu Rašínova gymnázia v Hradci Králové, postaveného 

v letech 1925-1927 podle projektu Josefa Gočára: hlavní objekt má ploché střechy, 

avšak ředitelská vila střechu stanovou; štukové členění fasád je nahrazeno strukturou 

režného cihelného zdiva. Foto L. Svoboda 2009. 

str. 66 Výběr z dokumentace na stavbu rodinného domu Sheybalových 

v Horní Rovni od T. Petříka a M. Pavlíkové-Petříkové z června 1926. Reprofoto R. Vejvoda 

2017. 

str. 68 Ortofotomapa okolí vily z roku 1950. 

 

 

 

PŘÍLOHY 

Půdorysy vily čp. 570 v Tlumačově s časovým vyhodnocením. 

Oranžově vyznačeno zdivo z let 1924-25, žlutě mladší, zejm. z roku 1983. Zpracoval L. 

Svoboda s použitím studie rekonstrukce od BM – BAUMAS s. r. o., pobočka Kroměříž – Ing. 

Pavel Olšovský z listopadu 2015. 

Půdorysy vily čp. 570 v Tlumačově s památkovým vyhodnocením. 

Zpracoval L. Svoboda s použitím studie rekonstrukce od BM – BAUMAS s. r. o., pobočka 

Kroměříž – Ing. Pavel Olšovský z listopadu 2015. 



 

 

PŘÍLOHY: 

 

 

 

 

Půdorysy přízemí a podkroví vily čp. 570 v Tlumačově 

s časovým vyhodnocením. 

Oranžově vyznačeno zdivo z let 1924-25, žlutě mladší, zejm. z roku 1983. 

Zpracoval L. Svoboda s použitím studie rekonstrukce od BM – BAUMAS s. r. o., pobočka 

Kroměříž – Ing. Pavel Olšovský z listopadu 2015. 



 

 

Půdorys sklepa vily čp. 570 v Tlumačově s časovým vyhodnocením. 

 

 

Půdorysy sklepa a přízemí vily s památkovým vyhodnocením. 

Zpracoval L. Svoboda s použitím studie rekonstrukce od BM – BAUMAS s. r. o., pobočka 

Kroměříž – Ing. Pavel Olšovský z listopadu 2015. 



 

 

 

Půdorys podkroví vily čp. 570 v Tlumačově s památkovým vyhodnocením.  

Zpracoval L. Svoboda s použitím studie rekonstrukce od BM – BAUMAS s. r. o., pobočka 

Kroměříž – Ing. Pavel Olšovský z listopadu 2015. 

 

 


