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Na první pohled se zdá, že 19. století bylo věkem „pseudostylů”, nejrůznějších
historismů, uniformovaných pompézních budov, století, kde se dokonce marně
vyhlašoval konkurz na vynález nového stavebního slohu. Toto „černobílé století” v
našem městě zdánlivě nezanechalo nic, čemu bychom se dnes obdivovali. Spíše
naopak - byla to doba velkého boření projevů minulých epoch, zániku fortifikace
města a celé jeho generacemi vytvářené struktury. Je to však 20. století, které nám
předchozí stavební projevy zastřelo nejvíce. V rovině estetické se jen těžko vzdáváme
vnímání, které nám mezi současnost a historismy postavil meziválečná avantgarda. Čas
a nezájem o hodnoty minulosti učinily z většiny domů, zbavených původní funkce i
vzhledu, jen nevzhledné stodoly.
Pro středoevropský prostor byla léta mezi Vídeňským kongresem a sedmi
sarajevskými výstřely dobou neobyčejné stability a rozvoje. Jen velmi těžko bychom
našli období většího klidu a míru. Na tomto pozadí docházelo k nebývalému rozvoji
průmyslu, vědy a naplnění všech pozitivních hodnot, minulému století tak milých. Byla
to poměrně konzistentní doba pomalých proměn, až šedivě nedramatických událostí,
na kterou dnes často hledíme s pohrdáním a nezájmem. Přitom právě toto období sehrálo určující roli pro charakter většiny měst. Krátké meziválečné období na předchozí
vývoj plodně navázalo. Spolu s bouřlivou výstavbou vznikala i v malých centrech jakými
byly Hranice vynikající architektura. Poválečná léta do roku 1948 byla již jen krátkým
epilogem.

Stavba c. k. okresního soudu firmou stavitele
Václava Jonáše (1912).
Jan Pinkava: Plán města Hranic. Kresba
podle fotografie ze vzducholodi, nedatováno,
nakladatelství Rudolf Forster, Hranice.

1 Obecné zmínky o architektuře 19. století lze najít v odborné literatuře o areálu vojenských školských ústavů (Pavel
Zatloukal: Historismus. Architektura 2. poloviny 19. století na Moravě a ve Slezsku. Olomouc 1986). Z hranické architektury
meziválečného období byl znám Weinbergerův dům od Arnošta Wiesnera, Maruštíkova vila od Karla Caivase a Fricova
vila navržená Lubomírem Šlapetou. Podrobného zpracování se dočkala jen architektura lázní Teplic nad Bečvou (Vítězslav
Kollmann – Pavel Zatloukal: Moravské lázně v proměnách dvou staletí. Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci, Oblastní
galerie výtvarného umění Olomouc, 1987). Z tohoto zdroje jsem výraznou měrou čerpal pro kapitolu o teplické architektuře
v této knize.
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předznamenání

a r c h i t e k t u r a

Zatímco dějiny Hranic, jejich stavební vývoj a četné památky gotiky, renesance a
baroka se dočkaly podrobného zpracování a věnuje se jim pozornost i nadále, poslední
dvě staletí stavební historie města takové štěstí neměla.1 Proto bylo cílem knihy
alespoň z části smazat tento dluh.




Architektura historismu si brala z odkazů na stavitelství minulých

K 19. století máme oproti předchozím obdobím zachováno poměrně

slohů měřítko a vzor pro svou soudobou tvorbu. Ztotožňování se s cha-

nebývalé množství archiválií, o což se přičinil jak relativně nevelký časový

rakterem zaniklých slohů a estetický vztah k minulosti je srozumitelný

odstup, tak i růst vzdělání a kulturní úrovně obyvatelstva. V této době

na pozadí doby, kdy se formovaly historicko-vědecké základy umění. Stylový
pluralismus může být vnímán jako paralela liberalismu, panujícího v politické
sféře. Minulé století, plné oslav průmyslu a vědy, je ovšem také dobou
traumatických obav ze zhoubnosti průmyslové civilizace.

všeobecné demokracie, scientismu a důrazu na osvětu je i v hranickém
regionu vydáván velký počet časopisů, bohatě se rozvíjí veřejný život, činná
je řada veřejných spolků, zakládají se školy atd. V druhé polovině 19. století
se nám pozvolna, ale radikálně, proměňuje povědomí o tehdejším životě.
Stává se „obrazově čitelné” - vzniká fotografie a s ní postupně množství
obrazového materiálu, který nám kontext doby náhle předestře v dosud
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Původní plány domovních fasád: (1) Alois Jambor: Restaurace
U zlatého jelena, 1903, Čs. armády 211, (2) Wilhelm Doderer
– Karl Schmidt: Dům pro důstojníky, 1860-1863, areál vojenských škol, Čs.
armády, (3) Franz Macher: Synagoga, 1864, Janáčkova 296, (4) Wilhelm
Doderer – Karl Schmidt: Vyšší běh (1863),
areál vojenských škol, Čs. armády, (5) Zacharias Herrmann
– Alois Jambor: Zeměbranecká kasárna, 1889, Čs. armády.

nebývalé šíři. Plány zachované na hranickém stavebním úřadě a fotografie
z archivu Městského muzea a galerie v Hranicích a několika soukromých
sbírek byly nejzákladnějším materiálem pro tuto práci. O jednotlivé stavby,
které byly s nezájmem a nepochopením pro minulé století většinou necitlivě
přestavovány, se bylo možno opírat jen výjimečně.

a r c h i t e k t u r a

stavitelsko-administrativní praxe. Stavba, podobně jako sebemenší stavební

tekturou uvedeného období v Hranicích a lázních Teplice nad Bečvou.

zásah, přístavba, oprava fasády nebo oplocení, podléhala schvalovacímu

Společně proto, že obě místa jsou neoddělitelné a tvoří funkční celek.

řízení a následně i kolaudaci. Veškerým těmto aktivitám předcházelo podání

Nejvýznamnějšími realizacemi jsou zmíněny i nejbližší obce přirozeně spadající

žádosti s dvojmo přiloženými plány včetně zakreslené situace vlastnictví

k hranickému centru. Nepatřičně by snad mohl v práci působit značný pro-

a umístění pozemků. Následovalo pozvání všech zúčastněných k posouzení

stor, který je věnován konci století a prvnímu desetiletí století nového v

na místě: přítomen byl starosta, jen výjimečně jeho zástupce, žadatel

porovnání s rozsahem textu předchozích let. Ale první polovina 19. století

-stavebník, stavitel, který bude stavbu provádět, městský stavební inženýr,

je na faktické architektonické realizace poměrně skoupá, a proto je také

sousedé, případně další posuzovatelé (později například požární tech-

v textu zastoupena skrovněji.

nik). Rozhodnutí vydávala obecní rada města. Pamatovalo se v něm

Chci poděkovat Městskému muzeu a galerii v Hranicích, jmenovitě

přinejmenším na dovětek: „Chodník a ostatní plochy ulice řádně očistěte

PhDr. Haně Svobodové a Josefu Christlovi, Stavebnímu úřadu Městského

a do původního stavu upravte.” Bez dodržení všech nařízení komise nebyla

úřadu v Hranicích zosobněnému Ing. arch. Ladislavem Patočkou a Ilonou

stavba schválena v kolaudačním řízení. Za komisi platil stavebník-žadatel

Peprníkovou, že mi umožnili práci s jejich materiály, doc. PhDr. Rostislavu

městskému úřadu 8. 87 K (v roce 1908) nebo 20 Kč (v roce 1920). Odvolání

Šváchovi, bez jehož vlivu bych se nikdy hranické architektuře neodvážil

mohlo být podáno k obecnímu výboru (po roce 1918 k městskému

věnovat, doc. PhDr. Pavlu Zatloukalovi a PhDr. Pavlu Šopákovi, za cenné

zastupitelstvu) do čtrnácti dnů. Víceméně stejný průběh mělo i kolaudační

připomínky, ačkoliv mám důvod pochybovat, že by souhlasili s výsledným

řízení. Až na skutečné výjimky se nestávalo, že by někdo pominul ohlašovací

rukopisem. Za materiály o synagoze vděčím Dominiku Christlovi, na řadu

povinnost, nebo že by byly vykázány nedostatky v provedení stavby.

pramenů k vojenským školám mne upozornil Václav Bednář a v neposlední
řadě děkuji za četné rady také Petře Janákové, Renatě Škrobálkové a Karlu
Holešovskému.

a r c h i t e k t u r a

Nakonec ještě krátce ke struktuře textu: Kniha se zabývá archi-
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V druhé polovině 19. století se také vytváří dodnes platná struktura

„Malá stanice na trati, která vede do Ruska...”2, začíná popisem
Hranic rakouský spisovatel Robert Musil svou autobiografickou prvotinu
Zmatky chovance Törlesse a několika slovy tak výstižně charakterizuje

Jurikovi
dědici

jedno z tehdy největších moravských měst. Podle počtu obyvatel z roku
1835 byly Hranice na železniční trati mezi Břeclaví a Bohumínem dokonce
městem největším.3 Zatímco v roce 1610 mělo město 328 domů, v roce
1876 jich bylo 529 a žilo v nich 7.200 křesanů a židů. K roku 1900, kdy se
při sčítání už nesleduje víra, ale národnost, měly Hranice 8.278 obyvatel,
z toho 2.373 Němců, kdežto o dvacet let později ve městě žilo 9.303

H r a n i c k á
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obyvatel ve 761 domech.4 O tom, že až do začátku našeho století počet

a r c h i t e k t u r a

obyvatelstva a domů v Hranicích stoupal jen pomalu, a víceméně plynule,
svědčí i dochované plány města z roku 1727 5 a z konce 19. století.6
Hranice byly správním centrem kraje. V rámci reforem státní správy
přeložil Josef II. v roce 1784 krajský úřad přerovského okresu z Olomouce
do Hranic. Funkci krajského města plnily až do roku 1849, kdy byly
c. k. krajské úřady zrušeny. Místo něj bylo následujícího roku v Hranicích
zřízeno okresní hejtmanství, do kterého náležely okresy hranický, lipenský,
budišovský a bystřický.


2 Robert Musil: Zmatky chovance
Törlesse. Mladá fronta, Praha
1993, s. 26.

3 Hranice měly 5.553 obyvatel, následoval Lipník s 5.260 lidmi, kdežto
Přerov měl tehdy 4.533 obyvatel
a Ostrava jen 1.752.

Nejstarší známý pohled na Hranice (1593), dřevoryt Jana Willenbergera, Bartoloměj
Paprocký z Hlohol: Zrcadlo slavného markrabství moravského. Olomouc 1593.

4 Bartoloměj Vrána: Popis místních
dějepisův okresu „hranickolipnického”. Vydal Šimon Forster,
Hranice 1877.

5 Václav Richter: Několik dochovaných plánů z Hranic. Časopis
přátel starožitností, 1952, č. 2, s.
81–96.

6 Přetištěný ve Vojtěch Bartovský: Hranický okres.
Brno 1909 a Vojtěch Bartovský: Hranice. Statisticko
-topografický a kulturně-historický obraz. Vydal
Vojtěch Bartovský, Hranice 1906. (Plány kreslil
stavitel a budoucí starosta města Václav Jonáš).

D. Kurz: Pohled na Hranice ze Struhlovska,
(podle Kunika z roku 1830), fotografická
reprodukce leptu.



Město bylo dlouho středem převážně zemědělského okresu s významným knížecím
velkostatkem. Z průmyslových odvětví byl nejvýznamnější textilní průmysl, který však ještě
vycházel z tradic středověkého soukenictví. David Vraclavský, začal v roce 1756 jako první
podnikaví hraničtí soukeníci a položili tak základy mohutnému rozvoji výroby sukna ve městě
v druhé polovině 18. století a na počátku 19. století.7 Díky rozvoji soukenictví za napoleonských
válek mohlo být v roce 1815 v Hranicích 385 mistrů, 23 tovaryšů, 47 učňů a 342 přadlen. V roce
1852 vznikla i továrna na orientální fezy. Ale četná celní omezení, zakládání manufaktur, zájem
o lehčí sukno i změna módních trendů v následujících letech způsobily, že soukenictví ve městě
upadalo, až nakonec zrušení cechovního systému a zavedení nového živnostenského řádu
v polovině 19. století hranické soukenictví zničilo docela. V konkurenčním prostředí přežila jen

a r c h i t e k t u r a

v Hranicích vyvážet výrobky na trhy do Uher, do Trnavy a Pešti. Později ho následovali další

továrna firmy Heller, založená Richardem Hellerem v roce 1844.
3 na sodovou vodu, 1 přádelní, 3 soukenické a pak c. k. první výsadní továrna galanterní a lékárnické zboží
z lepenky Jana Martina Hessa a pak 2 pivováry. (...) Spolky jsou zde hasičský, čtenářský a občanská záložna.”
Po úpadku textilního průmyslu se do popředí dostala továrna na vodovody a pumpy firmy Kunz a nábytkářský závod
a. s. Thonet-Mundus. Známá byla také První česká speciální továrna na prací stroje a přístroje Rak & Hobza v
Čaputově ulici. K roku 1905 jsou ještě v Hranicích uváděny První hranická továrna na umělý nábytek a práce stavební Ant. Loubka a spol. na Nádražní třídě, Továrna hedvábných látek firmy Alfred Rosenthal v Mostové ulici,
Kruhová parní cihelna Jindřicha Czeikeho v ulici U nádraží, Továrna na nábytek z ohýbaného dřeva J. Sommra
ve Vrchlického ulici a Továrna na sukna Richarda Hellera na Třídě císaře Františka Josefa.
Hraničtí Židé, žijící ve městě přinejmenším od roku 1627, podporovali všechny humanitární a veřejně
prospěšné aktivity, počínaje zavedením veřejného osvětlení, stavby Staré nemocnice, kamenného mostu atd.
Z osobností hranické židovské obce je třeba připomenout alespoň básníka Jakoba Julia Davida, filmového režiséra
Norberta Falka a posledního hranického rabína, filozofa, spisovatele a humanistu Jacoba Rabbinowicze.
Zcela osobité postavení získávají Hranice v kontextu sousedících lázní Teplic. Zde vzkvétal osobitý kulturní
život a v neposlední řadě lázně, a jejich prostřednictvím i Hranice, navštívila řada významných osobností tehdejšího veřejného života. Pro hranickou architekturu získají lázně obzvláštní význam v období první republiky, kdy
jejich intenzivní rozvoj podmíní i stavební ruch ve městě. Díky lázním a prvořadým architektům, kteří se budou
na jejich výstavbě podílet, vznikne i v Hranicích řada pozoruhodných realizací české meziválečné architektury.
7 Bohumír Indra: Židovská ulice v Hranicích.
Zpravodaj města Hranic a lázní Teplic nad
Bečvou XXVI, březen 1985.
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Z hranických průmyslových podniků uvádí Bartoloměj Vrána v roce 1877: „Z továren jsou 3 na lihoviny,

Třída 1. máje, pohled od severu, (20. léta).



Na konci 18. století se v umění mocně vynořuje romantismus. Umístění sochy svatého
Jana Nepomuckého na vysokou skálu nad město, nad idylické údolí s léčivými prameny a cestu
vedoucí do Kelče nebo Krásna, vyvěrá ještě z tradice barokní svatojánské úcty. Avšak již záhy se Jan
z Nepomuku mění v Janka, na cíl nedělních výletů k romantické vyhlídce. Vždy právě Janek je zde
onen romantik, jenž se sentimentálně dívá do kraje: „Každý kdo krásnou romantickou krajinu
H r a n i c k á
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okolo Hranic na obojím břehu Bečvy viděl, nejinák než s rozkoší se na krásnou chvíli zpomene,
když do utěšené krajiny malebného údolí zíral.”8

a r c h i t e k t u r a

Vývoj hranické
architektury
1815-1918

Romantismus a záliba v nespoutaných

přírodních krásách vedly k „polidštění” pros-

Podobně jako řada jiných měst Moravy

toru blízké propasti. Podobný význam měla na

byly i Hranice po celou první polovinu 19. století

druhé straně hřebene zřícenina hradu Helštýna.

městem uzavřeným hradbami a městskými

Propast byla schůdná, jak dokládají četné

branami. Tím, jak ztrácela fortifikace na výz-

Gallašovy kresby z konce 18. století a ještě v roce

namu, přestávaly být jednotlivé obranné prvky

1863 píše Liborius

Scholz9.

Až na její dno vedly

udržovány. Hradby nebyly nikdy plně odstraněny

schody se zábradlím, dole nad jezírkem byla

a zachovaly se tak dodnes. Rozvíjejícímu se

vystavěna plošina a jednu dobu také improvi-

dopravnímu ruchu musely ustoupit jen obranné

zovaný altánek.

prvky podél tradičních komunikací – městské
brány, věže a barbakány.

8 Otevírá citátem z Jurendy z roku 1809 Liborius
Scholz své Památky města Hranic. Hranice 1864.
9 Tamtéž.

schody,

císařské silnice v roce 1846.11 Ze stejných důvodů

předměšanů

byl už rok předtím zasypán příkop podél východ-

na náměstí. Vedly z města uličkou kolem bývalého

ního křídla zámku a zbourána ohradní ze. Při této

židovského templu na předměstí k potoku Veličce.

úpravě byl kromě jediného kusu12 odstraněn celý

aby

zdi

umožnily

vybudovány
snadnější

přístup

Od roku 1621, kdy konfiskovaný zámek

Od druhé poloviny 19. století až do počátku

svého fiedelkomisu kníže z Dietrichsteina, ztratil

20. století byly postupně zazděny všechny oblouky

svou reprezentativní funkci feudálního sídla. Až do

a kuželkové balustrády zámeckých arkád včetně

roku 1867 byly v zámku kanceláře správy hranick-

přízemí severního křídla a osazeny okny. Tímto prak-

ého panství a byty úředníků, v letech 1867-1919

tickým opatřením získalo nádvoří erární vzhled a

úřadovny okresního hejtmanství a dalších státních

byla zničena emotivní působnost a architektonická

úřadů. Po vzniku Československé republiky sídlil

specifika renesančního Kropáčovského zámku z 60. až

na zámku až do roku 1945 okresní úřad. „Zámek

90. let 16. století. Také okna v druhém patře západ-

kněžny Hatzfeldové pozůstává z 51 pokojů větších
i menších, kanceláře správy panské a obydlí

ního křídla zámku byla zmenšena, kdežto většina
oken v prvním patře byla zcela zazděna.13 Na kresbě

pro úředníky. V zámku tomto jsou kanceláře c. k.

z první poloviny 18. století, která byla ale vytvořena

úřadů a sice c. k. okresního hejtmanství, okresního
soudu a berního úřadu.”10 Navíc zde byla evidence

podle ještě starší malby, jsou okna zámku vždy

katastrů, pozemkové daně a kancelář knížecí správy.

byly podle kresby renesanční vikýře, stejně jako



18. a 19. století přineslo zámku a jejímu okolí až
Vzhled radnice po přestavbě v roce 1817, (fotografie
z doby před rokem 1869).

po dvou u sebe, takže tvoří čtyři dvojice. Na střeše
severní

na nenáročné klasicistní úpravy vesměs destruktivní

stupně.14

zásahy. Při rozšiřování císařské silnice na východní

Se

štíty

obou

samotným

křídel

zdobily

zámkem

renesanční

bezprostředně

straně zámku byla v roce 1784 zbořena Dolní

sousedily hospodářské budovy včetně knížecího piv-

městská brána. Věže Horní městské brány, která

ovaru, proměněného později v palírnu a sladovnu.

stála přičleněna ke zdi zámku, byly odstraněny kolem

Hospodářská stavení vyhořela na konci 40. let a proto

roku 1822. V tomto roce se zemětřesením zřítila

byla v roce 1959 zcela odstraněna.

východní část zámecké hradby. Věž městského bar-

10 Bartoloměj Vrána: Popis místních dějepisův okresu
„hranicko-lipnického”. Šimon Forster, Hranice 1877.
11 Dnešní ulice Zámecká.
12 Poslední kamenná deska byla odsud sňata v roce 1942
při německé přestavbě zámku. Později se dostala
do majetku sochaře Ladislava Vlodka. V areálu Staré
střelnice je dodnes.
13 Vladimír V. Bartovský: Hranice. Lázně Teplice.
Statisticko-topografický a kulturně-historický obraz,
II. upravené vydání, Hranice 1924, fotografie na s. 53.
14 V majetku Městského muzea a galerie v Hranicích.

Kropáčovský erbovní vývod.

spolu s hranickým a lipnickým panstvím získává do

Přestavby

domů

hranické

radnice

se

bakánu byla již roku 1811 z části zřícená a záhy došlo

uskutečnily přinejmenším v letech 1528, 1544,

k její úplné demolici, stejně jako o několik let později

1571 (vystavěna hranolová věž), 1652 a 1738. Další

celého barbakánu, mohutného ohrazeného obran-

renovace probíhala v roce 1817. Členitá koncepce

ného prvku při vstupu do města v místech mezi dnešní

domu po této rekonstrukci pohledově mnohem

Zámeckou pivnicí a původním Poláškovým domem.

lépe vyvažovala hmotu věže v pravé části domu,

V roce 1829 byla pro špatný stavební stav snesena

než neorganické propojení domu a věže v současném

horní část menší zámecké věže. Dolní část této věže,

uspořádání budovy.

posledního obranného prvku při severním vstupu

a r c h i t e k t u r a

hradební

Židovské

do města, pak byla odstraněna při dalším rozšiřování

13
H r a n i c k á

Už v roce 1817 byly prolomením městské

V sochařství bylo pro provinční hranické prostředí charakteristické
přežívání barokního stylu hluboko do 19. století. Tak je tomu například
u soch sv. Jana Nepomuckého v Jezernici (s barokními reliéfy),
v Jindřichově z roku 1802 se zjevným dozníváním rokokových tradic,
Partutovicích (1802), Malhoticích (1816), Opatovicích (1833) a na dalších
místech.15
H r a n i c k á
a r c h i t e k t u r a
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Střítež nad Ludinou, farní kostel
sv. Matouše, 1822, (současný stav).

Na třídě 1. máje se nachází kříž datovaný rokem 1832 s poloplastickým tělem Krista a s reliéfy Bolestné P. Marie, sv. Josefa a Jana Křtitele
na podstavci. Hranický kameník Baltazar Leopold Piskoř zhotovil v roce
1839, podle návrhu svého bratra Antonína Piskoře, nový mariánský sloup
na náměstí, který nahradil postament původní. Barokně dynamizovaný
sloup s reliéfy kryptogramů evangelistů nese původní sochu Panny
Marie Immaculaty z roku 1729.
Na první pohled je zřejmé, že počet stavebních realizací se v
Hranicích výrazně zvyšuje s koncem 19. století, kdy dochází k bouřlivému
rozvoji většiny měst v Čechách a na Moravě. Oproti tomu je první
polovina minulého století na nové výrazné stavby poměrně skoupá.
Za příklad předměstského domu z té doby může sloužit dům na ulici
28. října 129. Jedná se o jednopatrový klasicistní dům z první čtvrtiny
19. století. Bydlel v něm starosta Hranic a amatérský malíř František
Wáclawik (1815-1893).
19. století bylo pro blízké okolí Hranic neobyčejně plodné
na sakrální architekturu. Většina realizací ale nemá onu výrazovou sílu
a architektonickou naléhavost jak tomu bylo o století dříve. Pozornost
si nicméně zaslouží alespoň klasicistní kostel sv. Matouše ve Stříteži
nad Ludinou z roku 1822, později upravený do dnešní výrazně pseudorománské podoby, a především kostel sv. Markéty v Paršovicích z roku
1826 - jediná empírová sakrální stavba v přerovském okrese. Mohutný
síňový interiér má plochý strop, presbytář je sklenut do placky.

15 Tomáš Pospěch: Jan Nepomucký v barokním sochařství na Hranicku (1-8).
Hranický týden IV, č. 7-14, únor - duben 1998.

náměstí

Ve 40. letech inicioval hranický literát a Gallašův přítel Jan

výraznou proměnu. Postupně byla uzavírána podloubí a zřizovány

Karel Rippar zhotovení pomníku Josefa Heřmana Agapita Gallaše.

v nich obchody. Jednotná průčelí domů, jak je známe z foto-

Sám jej objednal u olomouckého sochaře Josefa Navrátila a zorga-

grafií s poměrně střídmou a jednotnou štukovou výzdobou, byla

nizoval peněžní sbírku. Pomník na Gallašově hrobě na městském

narušována individuálními přestavbami domů a úpravou průčelí

hřbitově představoval truchlící múzu s lyrou, u jejíchž nohou

ve stylu historismu (nejčastěji neorenesance, neobaroka). Některé,

seděla sova na knize - symboly básníka a učence. Vysoký podstavec

původně jednopatrové, domy byly zcela přestavěny a většinou také
značně předimenzovány, nebo dokonce zvýšeny o jedno patro.16 V

byl opatřen česky psaným čtyřverším od Rippara, který byl také

celku tak byl výrazně narušen jednotný vzhled rozlehlého náměstí a

roku 1842 vydal tiskem u příležitosti slavnostního odhalení pomníku.

vztah jednopatrových domů k impozantnímu tělesu pozdněbarokního

Při restauraci pomníku byl Ripparův nápis odstraněn a nahrazen
nápisem „J. H. A. Gallašovi jeho ctitelé”.18

prodělalo

celé

hranické

klasicizujícího kostela Stětí sv. Jana Křtitele z ateliéru vídeňského
architekta Františka Antonína Grimma.17 V roce 1850 bylo čelo
hudební kruchty kostela rozšířeno do lodi a její váha přenesena
na dva hranolové pilíře. Exteriér kostela byl oproti dnešnímu

Jan Pinkava: Domy na Masarykově náměstí 5, 6 a 7, akvarel z
roku 1912.
Západní strana Masarykova náměstí, lékárna
U zlatého lva, (fotografie z roku 1915).

křížem na hlavní věži nebo piniovými šiškami zakončujícími na atice

15
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vertikální linie mohutného průčelí.

Východní strana měšťanských domů na Masarykově náměstí s
podloubími, (fotografie z 60. let 19. století).



uniformnímu vzhledu opatřen řadou doplňků, například velkým

autorem básně o Gallašovi Již ho není, kterou napsal do Květů a
a r c h i t e k t u r a

století



19.



Během

16 Masarykovo náměstí 8 – fasáda z roku 1902, čp. 12 – v
roce 1898 nadstavěno patro a vytvořena nová fasáda, v
domech čp. 13 a čp. 14 bylo v roce 1877 zazděno
podloubí. V roce 1888 bylo v domě čp. 15 nadstavěno
patro, dům čp. 17 je novostavba z roku 1897. Domy 83,
91 z roku 1913 a 92 z roku 1906 mají novorenesanční
fasády.

17 Hranický kostel (plány datované rokem 1752) spadá
do okruhu podélných staveb s centralizující tendencí
(Drnholec, 1750, Soběchleby, 1753), projektované v
intencích Alliových chrámových půdorysných konceptů.
Vyznačují se střídmým, rokokově-klasicistním detailem
a přehledným prosvětleným prostorem.

18 Navrátilova socha byla v roce 1945 z Gallašova hrobu
odstraněna a nahrazena Gallašovou bustou od akad.
sochaře Vl. Navrátila z Velkého Újezda, která měla být
původně umístěna na Školním náměstí u fary. Stará
socha Josefa Navrátila z roku 1842 byla uložena
do lapidária městského muzea.

Pro stavbu železnice, spojující Vídeň s průmyslovým severem říše, byla
vytvořena soukromá akciová společnost, v jejímž čele stál bankovní dům
Samuela Rothschilda. První projekt dráhy vypracoval ing. Franz X. Riepel,
profesor polytechnického ústavu ve Vídni, a Jindřich Sichrowský, vedoucí
pokladník Rothschildovy bankovní společnosti. Oba prošli pěšky celou trasu
zamýšlené dráhy z Vídně až do Haliče a všude vysvětlovali účel a výhody
železnice, první v celém Rakousku.
4. března 1836 obdržela Rothschildova bankovní společnost právo
vystavět dráhu z Vídně do Bochně s vedlejšími tratěmi do Brna, Olomouce
a Bilska s právem užívání na dobu padesáti let. Zamýšlená tra dostala
Kaiser Ferdinands Nordbahn). Do roku 1842 byl pod vedením Carla Ghegy
dokončen úsek do Lipníka. Další pokračování ve stavbě přerušila hospodářská
krize. Teprve na jaře 1844 zahájila společnost Severní dráhy další stavbu

Průběh stavby byl často velmi obtížný a vyžádal si

trati z Lipníka do Bohumína pod vedením vrchního inženýra Karla Hummela.

také mnoho obětí na životech. Nejobtížnější úsek byl u Hranic,

Na jaře 1847 byla tra dokončena až do Bohumína a 1. května 1847 projel

kde bylo třeba překonat značné výškové rozdíly v rozvodí

z Lipníka přes Hranice a Ostravu první vlak.

řeky Odry a Bečvy. Mělká, široká údolí u Jezernice a u Hranic
viaduktů. Jejich součástí jsou i kamenné viadukty, které v délce
okolo 200 metrů překonávají údolí řeky Veličky na okraji Hranic.
Jejich autorem byl snad přímo Jan Perner. Druhá část viaduktů
vznikla až v 70. letech 19. století a třetí začali stavět italští zajatci
za I. světové války. Dokončeny byly až v rámci sociálních
programů za hospodářské krize ve 30. letech tohoto století.



a r c h i t e k t u r a

byla překlenuta odvážnými a nákladnými stavbami vysokých

Kolaudační komise regulace toku Veličky, 23.
dubna 1927.



H r a n i c k á
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název podle tehdejšího panovníka Severní dráha císaře Ferdinanda (Der

Viadukty Severní dráhy Ferdinandovy
v Hranicích, (fotografie z roku 1934).

 Vjezd do tunelu Severní dráhy Ferdinandovy

zabránit pohybům půdy, které se začaly projevovat při stavbě. Rovněž obyvatelé Slavíče byli proti stavbě dráhy,
která rozdělovala obec na dvě části. Tunel, postavený z otevřeného výkopu, vyřešil oba problémy.
Hranická klasicistní nádražní budova, dokončená 3. března 1847, byla jednopatrová, obsahovala kanceláře,
čekárny, dvě restaurace a byty. Pravděpodobně ji navrhl přímo Carlo Ghega, projektant Severní dráhy. Podobu
hranického nádraží z konce století sugestivně líčí Robert Musil: „Za nízkou budovou stanice s olejovým nátěrem
vedla široká, vychozená cesta nahoru k rampě. (...) Čas od času, ve stejných intervalech, vyšel přednosta stanice ze své úřadovny, stejně otočil hlavu o podíval se přes širokou tra na signály strážních domků, které mohly
vždy nedejbože oznámit, že už přijíždí rychlík, který měl na hranicích velké zpoždění...”20
Už od roku 1863 se uvažovalo o výstavbě nového spojení se Slovenskem novou tratí z Hranic přes Púchov
do Žiliny. Po dlouhých jednáních byl v roce 1884 firmou Schön-Wessely vybudován úsek z Hranic do Krasna
nad Bečvou a dále roku 1885 do Vsetína. Nová tra vycházela v Hranicích z vlastního malého nádraží, jenž bylo
umístěno proti hlavní nádražní budově. Ještě v letech 1917–1922 proběhla stavba viaduktu pro třetí a čtvrtou
kolej a v letech 1909-1921 se živě diskutovalo o případném spojení Hranic železnicí s Potštátem a Libavou.

19 Místní obyvatelé obecně tradují, že tunel že byl postaven na přání císaře Ferdinanda, který prý si
po vzoru alpských tratí nedovedl představit železnici bez tunelu. Jako první písemně uvádí historku
o vzniku slavíčského tunelu tehdy oblíbený místní spisovatel Čeněk Kramoliš. (Viz.: povídka První
železniční tunel u nás, l. 1836–1847 v knize Č. K.: Oživení mrtvých. Veselé i vážné historické obrázky.
R. Promberger, Olomouc 1936).
20 Robert Musil: Zmatky chovance Törlesse. Mladá fronta, Praha 1993, s. 9.

17
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Mělká údolí Bečvy si kromě viaduktů vynutila i pozoruhodný, 250 metrů dlouhý a 6 metrů vysoký, tunel
vedoucí pod obcí Slavíč. Svou ojedinělostí na 275 kilometrů dlouhé trati a zdánlivou nesmyslností sváděl k mnoha
pověstem a dohadům.19 Byl sice vybudován na svahu, avšak v rovině, bez patrného převýšení. Ovšem tunel měl

a r c h i t e k t u r a

ve Slavíči, 1844–1847, (fotografoval Robert
Schreinzer Biala, stereofotografie, nedatováno).

Po revolučním roce 1848 začaly vycházet nové, literárně zábavné, časopisy. Kromě
již starší brněnské Moravie se k našemu kraji vztahovala například v Olomouci vydávaná
Helceletova Koleda nebo od roku 1851 Endersem v Novém Jičíně vydávaná Die Biene,
s podtitulem List pro umění, hospodářství a společenský život. Zde byla také otiskována
rubrika Dopisy z Hranic psaná hranickým literátem Janem Karlem Ripparem. První hranické
noviny začaly ve městě vycházet jako týdeník až v roce 1875.
Jinou významnou realizací v polovině minulého století, financovanou z Vídně a tedy
budovaná za účasti významných vídeňských architektů, byla výstavba vojenských škol. V
roce 1852 popisuje Jan Karel Rippar v časopise Die Biene boj více měst o umístění a stavbu
vojenských výchovných ústavů. Proč tento zápas, ve kterém šlo o nemalý vzrůst pracovních
příležitostí a prestiže města, nakonec vyhrály Hranice, se dnes můžeme jen domýšlet.
H r a n i c k á

Rozhodující úlohu v této volbě však jistě sehrála již dostavěná železnice spojující Hranice s
Vídní a Krakowem. Vítězství mělo nedocenitelný význam pro rozvoj města.
Vojenské ústavy zřizovalo a dbalo na jejich výstavbu rakousko-uherské c. k. ministerstvo války. Hlavní fáze výstavby areálu vojenských škol v Hranicích probíhala plynule v letech
1851–1863, přesná datace výstavby jednotlivých objektů však není zcela jasná. Liborius
Scholz, autor nejobsáhlejší dobové zprávy o výstavbě vojenských ústavů, který jako hranický

18

farář napsal a vlastním nákladem vydal v roce 1864 knihu Památky města Hranic, píše, že

a r c h i t e k t u r a

„roku 1858 přesídlen jest ústav tento z Olomúce sem do Hranic, pročež toho roku hned
se stavbou obšírnou započato." Ale o několik řádků dále počátek výstavby dvou objektů
vojenských ústavů datuje už do roku 1851, tedy ještě rok před vydání vzpomínaného článku
J. K. Rippara. Dochované plány objektů pocházejí vesměs ze začátku 60. let
minulého století.21
Liborius Scholz také přináší důležitou zprávu, že ve shodě s obecnou dobovou praxí,
ostře odlišující umělce a technika, „návrh vnitřního rozdělení udělal Karel Schmidt setník,
průčelí ale navrhl profesor Doderer."22 Rozmístění staveb, půdorys, zadní a boční pohledy
a interiéry staveb, kromě hlavního sálu byla záležitostí výlučně inženýrsko-vojenskou. Zmíněný
Karel Schmidt je také podepsán na většině plánů vojenských škol v Hranicích dochovaných
v Historickém vojenském ústavu v Praze. Všechny tyto plány jsou opatřeny razítkem „K. u.
K. Milit. Bau Abtellung des Mil. Territorial-Commandes in Krakau”.

 Wilhelm Doderer: Rizalit domu pro důstojníky, 18601863, areál vojenských škol.

21 Vojenský historický archiv v Praze.
22 Liborius Scholz: Památky města Hranic. Hranice 1864, s. 111.



Karl Schmidt: Obdvodní zeď s obrannouu věží,
1862, areál vojenských škol.



Karl Schmidt: Obranná věž areálu vojenských škol,
1862, půdorys a krovy.

Levý dům rakousko-uherských vojenských ústavů, jezdecká kadetní škola (Cavallerie Cadetenschule)
a pozdější dům pro dělostřelce (Jana Jiskry z Brandýsa), se začal stavět zároveň s pravým křídlem už v roce
1851. Dokončen byl (pro velkou rozsáhlost, jak zdůvodňuje Scholz) teprve v roce 1856, a to pod stavebním
vedením setníka vojenského stavitelství Františka Češky, hranického stavitele Klementa Zástěry a pevnostních
stavitelů Maadera a Matěje Reska. Objekt jezdeckých škol se čtvercovým dvorem byl postaven na průčelí jako
neorománská dvoupatrová budova, boční křídla a zadní strana s krytou zimní jízdárnou byly jednopatrové.
„Ozdoby v průčelí se nacházející, jakož i na prostředku stojící znak velmi harmonický pohled činí na celek
stavby té”.23 Ve Vojenském historickém archivu v Praze se dochoval nedatovaný plán průčelí, zobrazující
dům s edikuly kolem oken, podélnou bosáží přízemí, na štítě se znakem mocnáře a nápisem „Franz Josef
I. 1856”. Nápis na rizalitu „k. k. Cavallerie Schul Escadron" byl v plánech dodatečně přeškrtnut a přepsán
na „k. k. Cavallerie Cadeten Schule".
Jednotlivé komplexy budov propojovaly vedlejší jednopatrové objekty (Neben Gebäude), kterými
vedly chodby spojující jednotlivé školní budovy. Vznikla tak jednotná, 600 metrů dlouhá, chodba. Ostatní
prostory byly užívány jako zásobárny a sklady. Na neorománským tvaroslovím střídmě zdobeném domě vynikaly
jen dominantní římsy. Protáhlý trakt s chodbou v přízemí zakončuje na obou stranách vyšší čtvercový objekt s
nárožními fiálami a pěti sdruženými okny v prvním patře. Plán průčelí domu pochází z roku 1862. Součástí této
spojné chodby je také pozoruhodný interiér Zrcadlového sálu. Svou reprezentativní zdobností se vymyká kontextu
ostatních interiérů. Monumentálnost neobarokního dekoru je zde ještě umocněna bílou a zlatou.

23 Liborius Scholz: Památky města Hranic.
Hranice 1864, s. 115.

od roku 1920 dům prezidenta T. G. Masaryka) ve středu vnějších budov vojenských škol byl budován v letech 1860–1863. Dochované plány průčelí této
„k. k. Artillerie-academie" jsou datovány jarem 1862, schváleny byly 31. října



Dům pro důstojníky (Offiziers-pavillon, podle pozdějšího pojmenování

Wilhelm Doderer – Karl Schmidt:
Detail vstupu domu pro důstojníky,
1860-1863, areál vojenských škol,
Čs. armády.

1862. Výstavbu prováděli Klement Zástěra, stavitel z Hranic, s vojenskými staviteli Františkem Katzmayerem a Matějem Reskem pod řízením setníka vojenského
stavitelství Karla Schmidta. Dům má čtyřpatrový středový rizalit, strany třípatrové,
„Dle účelu jest stavba jednoduchá, a více velikostí než ozdobností imposantní,
kromě balkonu v 1. a 2. patře, který na pevných sloupech stojí, a pak nad 4.
patro vyvýšená ozdoba a cís. znak s nápisem."24 Ústředním prostorem celých
kasáren je sál v prvním patře domu pro důstojníky. Oproti kasárenskému strohému
H r a n i c k á

exteriéru je tento hlavní sál bohatě zdoben barokním dekorem.
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realizována uměřenější budova s hodinami ve věžičce nad střechou, ale bez

a r c h i t e k t u r a

prvním návrhu pod hlavní římsu.

Dvoupatrový dům vyššího běhu (Hoeherer Cours) byl vystavěn v letech
1861-1863 jako protilehlé křídlo důstojnického domu pod vedením vojenských
stavitelů setníka Karla Schmidta a Matěje Reska. Dochovaly se dva plány průčelí.
Oproti prvnímu z 19. dubna 1861 byla nakonec podle plánu z 21. července 1863
gotizujících prutů v oknech rizalitu. Ten byl zjednodušen i o tři růžice situované v

Stejně jako dům s kadetní jízdní školou a středový důstojnický dům spojoval
jednopatrový podélný trakt s dvěma jednopatrovými domy na čtvercovém půdoryse,
propojuje stejný objekt podle plánů z roku 1862 také důstojnický dům s objektem,
ve kterém byla vyšší reálná škola. Součástí tohoto spojného domu byly i prostory využívané
jako sklady potravin (Speisesaal Gebäude).
Dům na pravé straně areálu rakousko-uherských vojenských škol byl stavěn jako
vyšší výchovný vojenský ústav (podle pozdějšího pojmenování kasárna Jana Žižky
z Trocnova). Tento první dům v areálu vojenských ústavů byl vystavěn mezi léty 18511853 staviteli Klementem Zástěrou, Kotasem a pevnostním stavitelským mistrem Matějem
Reskem pod vedením setníka vojenského stavitelství Františka Češky. Průčelí vychází z



neorománského tvarosloví, rizalit je třípatrový, ostatní části domu jsou dvoupatrové.
Wilhelm Doderer – Karl Schmidt: Spojný trakt, 18601863, areál vojenských škol, Čs. armády.

24 Liborius Scholz: Památky města
Hranic. Hranice 1864, s. 112.

potřeby škol kaple sv. Barbory, patronky dělostřelců.



V ose domu, na nádvoří, byla postavena pro

Wilhelm Doderer: Kaple sv. Barbory 18601863, areál vojenských škol.

Kaple byla vždy považována za skvost areálu vojenbezprostředně po vybudování kaple píše: „Zvláště

Zástěra, Matěj Resek a Frantz Katzmayer. Profesor

krásný ale jest vnitřek kostela, (...) Nad vysokými

vídeňské techniky Wilhelm Doderer pojal tuto kapli

otvory klenby, které tyto tři lodě spojují, táhne se

o rozměrech 16x25 metrů jako baziliku s jednou

podle oken galerie s prázdným tabulemi čili poli,

před hmotu stavby předsazenou věží v duchu neo-

které se budoucně vyplniti mají jmény oněch vysoce

románského slohu, s gotickým tvaroslovím věže a

zasloužených mužů odboru dělostřeleckého, kteří

především u portálu také s některými prvky maur-

z této akademie vyšli, aneb kteří o zvelebení její

sko-byzantského slohu. „Umělecké vyvedení jednot-

zvláštních si vydobyli zásluh. (...) Oltář s velkolepou

livých částí a jejich dokonalá harmonie staví ho

a čistou malbou ve skle, představující sv. Barboru

mezi nejpamátnější a nejkrásnější stavby novější

pannu a mučednici, jest největší okrasou kos-

doby. Hlavní průčelí jest skvostné, ozdobeno jsouc

tela… Pak jsou na něm z dřeva uměle řezané a

mnoho bohatou prací kamenářskou a řezbářskou

obarvené sochy sv. Michala, sv. Jiří, sv. Alžběty

v přísném souměru. Hlavní brána, v níž sloupcemi

a sv. Kateřiny, a po obou stranách tabernák-

a zhlavněmi, okrášlené trojnásobné, kulaté okno

lu poprsí čtyř sv. evangelistů". Oltář orato-

jest, mnohým oddělením a ozdobením vyznačená,

ria, kazatelnice a obložení varhan jest z dřeva

povstává v krásnou růži, tvořící různobarevným
sklem vykládané okno ve způsobu kola."25

dubového, a vše dle nákresů prof. Doderera

Přes značnou prostorovou velkorysost, srovnatelnou

Roggenhofera, oba z Vídně, vyhotovené, taktéž

i s farním kostelem na náměstí, není tento

lavice a prolamované pěkné zábradlí na kůru jest

„Institutskirche" na vnější straně vojenských škol

od M. Roggenhofera. Oltář a ostatní veškerou

patrný.

práci v barevném skle dělal Karel Gayling ve

od řezbáře Josefa Leimera a stoláře Matěje

Vnitřní výzdobu kostela provedli vídeňští

Vídni. Celý kostel i pilíře jsou malované od Karla

malíři Karel Jobst, Karel Gayling a sochař Josef
Leimer26. Z vybavení se nic nezachovalo a nej-

Jobsta z Vídně, což celku jakýsi bohatý přepych

sou známy ani původní fotografické snímky doku-

sv. Cecilie a Davida na zadní zdi u varhan, pak

mentující stav interiéru. Jsme proto odkázáni jen

o pozlacených rozličných ozdobách na stropě i

na

na stěnách. Varhany samé dělal Josef Seifert ve
Vídni…” 27

písemné

prameny.

Kněz

Liborius

Scholz

poskytuje, zvláště ale se musím zmíniti o obrazech

25 Liborius Scholz: Památky města Hranic. Hranice 1864, s. 114.
26 Josef Leimer je znám především jako řezbář hlavního oltáře brněnského chrámu
sv. Petra a Pavla, vytvořeného v letech 1889–1891 podle studie architekta Augusta Prokopa.
27 Liborius Scholz: Památky města Hranic. Hranice 1864, s. 116.
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pod dohledem Karla Schmidta stavitelé Klement

a r c h i t e k t u r a

ských škol. Stavbu realizovali v letech 1860–1863

Wilhelm Doderer – Karl Schmidt: Zrcadlový sál, asi 1863, areál
vojenských škol, Čs. armády.



V roce 1859 byl komplex vojenských budov doplněn rozsáhlým parkem,
později nemocnicí a hřbitovem. Tehdejší vojenský areál měl 21 hektarů. Plán
ze 23. dubna 1862 zobrazuje osově symetrickou, přísně racionální zahradu,
hlavní bránu, ohradní ze s pseudorománskou nárožní věží a podobně zpracovaný bastilion. Z roku 1878 pochází plán klasicizující tělocvičny s nápisem v čele
budovy „mens sana in corpores sano" a s kamny zdobenými v témže slohu.
H r a n i c k á

Interiéry objektů rakousko-uherských vojenských ústavů byly osvětlovány
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svítiplynem, měly vlastní vodovod i plynojem. Součástí škol byla i vlastní plovárna
na nedaleké řece Bečvě – dřevěný hrázděný přízemní objekt šaten na břehu v
místech dnešní loděnice.
Přestože se objekty erárních škol původně stavěly pro jízdní kadetku a
dělostřeleckou akademii, už letech 1856-1858 byl v první dostavěné budově umístěn sirotčí chovanecký ústav pro syny zemřelých
vojáků z povolání a úředníků domobrany. Zde byli internátně vyučováni žáci jako na civilní obecné škole. Mezitím se komplex

a r c h i t e k t u r a

dostavoval a v roce 1858 se do rozestavěných objektů přestěhovala dělostřelecká akademie z Olomouce, kterou v letech 1869-1875
vystřídala Vojenská technická akademie (Technische Militär-Akademie). Teprve v roce 1875 je zde založena vyšší vojenská reálná škola
(Oberrealschule, vlastně reálné gymnázium) a ještě o tři roky později kadetní jezdecká škola (Cavallerie Cadetenschule), která byla do
roku 1913 jedinou v celé Rakousko-Uherské monarchii.
Tyto vojenské ústavy se staly již záhy po svém vzniku elitním vojenským zařízením: „…zde se dostávalo vzdělání synům
z nejlepších rodin v zemi, kteří z internátu odcházeli na vysoké školy, nebo nastupovali vojenskou či státní službu a ve všech těchto
případech, stejně jako ve styku s kruhy dobré společnosti, bylo zvláštním doporučením, že vyrostli v internátě v H.”28 V internátu
studovali a bydleli i příslušníci vysoké šlechty, včetně hrabat. Pouze příslušníci nejvyšší šlechty byli připravováni externě a v Hranicích
na vyšší reálné škole vykonávali jen postupové a maturitní zkoušky. Takto zde v roce 1913 složili maturitní zkoušku synovci arcivévody
Bedřicha, vrchního velitele rakousko-uherské armády, velkoknížata Lev Karel a Vilém František Josef.
Skutečně světoznámými se staly hranické vojenské školy díky Robertu Musilovi, který studoval na vojenské reálce v letech

1894–1897 a jeho vysvědčení z těchto let jsou dodnes dochována ve Vojenském historickém archivu v Praze.29 V expresionistické
novele Zmatky chovance Törlesse popisuje myšlenkový svět i skrytou agresivitu a homosexualitu chovanců ze všech koutů říše,
žijících v ústraní vojenského internátu. S hranickými reáliemi se zde setkáme jen poskrovnu. Kromě partií učeben a půdy, není o areálu
vojenských škol v knize sebemenší zmínka. Dlužno dodat, že ani pozdější Musilovy vzpomínky na mládí strávené ve vojenské škole
města Mährische Weisskirchen, „daleko od velkých měst říše…"30 nebyly právě lichotivé. Negativní vzpomínky na hranické rakouskouherské c. k. ústavy si nesl životem i další hranický chovanec, Reiner Maria Rilke, který v roce 1891 strávil na zdejší vojenské reálce rok
svého mládí.
28 Robert Musil: Zmatky chovance Törlesse.
Mladá fronta, Praha 1993, s. 10.

a r c h i t e k t u r a

Wilhelm Doderer – Karl Schmidt: Dům
pro důstojníky, 1860-1863, areál vojenských škol.



Wilhelm Doderer – Karl Schmidt:
Vyšší běh, 1861, areál vojenských škol.

H r a n i c k á
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v Kroměříži z roku 1857. Většinou byly koncipovány v duchu
romantic-kého historismu, jejich autoři užívali tvarosloví
novogotiky nebo novorománského slohu a často nechávali
obě tendence až k nerozlišitelnosti prostupovat. Velkorysostí,
počtem objektů a monumentalitou největších budov nemá
tento areál v Hranicích nejmenšího srovnání. Řadí se mezi
největší vojenské objekty vybudované v závěru rakouského
císařství na Moravě, pokud je také nepřesahuje. Ve své době
jsou domy vojenských škol srovnatelné snad jen s olomouckou táborovou pevností (1852-1874) Josepha Seiferta a Julia
von Wurmba. V poměru k městu, ponechávající si zástavbu
víceméně v původní rozloze a zvětšující se jen směrem
k severní dráze, byl areál nově vybudované vojenské akademie
Od roku 1914 byla v rozsáhlém erárním objektu umístěna vojenská rezervní nemoc-

značně předimenzován a z celkových pohledů se jevil jako

nice. Pro ni bylo postupně vybudováno dvacet provizorních dřevěných domů, které po válce

samostatný, jednotně koncipovaný, monumentální prostor,

sloužily jako zajatecký a návratový tábor pro vojáky, vracející se z boji I. světové války.

který jako cizorodý prvek na dlouhá desetiletí nejvýrazněji

Po vzniku Československa se mění ústavy na Vojenský ústav jezdecký. Ten byl

ovlivnil panorama města.

ale po požáru stájí 12. srpna 1921, při kterém uhořelo 96 koní, přestěhován do Hodonína.
Od školního roku 1920–1921 se stávají prostory školy prestižní vojenskou akademií, kterou
postupně absolvovalo na tisíc akademiků. Učila zde, nebo studovala, řada pozdějších
významných osobností od Heliodora Píky, přes Otakara Zahálku, Karla Klapálka, Otakara Jaroše
až po Ludvíka Svobodu. V roce 1950 bylo v objektech vojenské akademie umístěno dvouleté, později tříleté, dělostřelecké učiliště, které zaniká v roce 1960 a areál vojenských škol je
nadále využíván jako kasárna.
Podobně jako řada jiných vojenských staveb za Františka Josefa I., byly i domy hranických vojenských ústavů vytvářeny víceméně podle objektů Arsenálu ve Vídni. Tak tomu
bylo v případě kasáren v Badenu u Vídně, v moravském prostředí pak u vojenské vycho-



vatelny v Přerově postavené v roce 1854 nebo u kasáren 3. pěšího pluku arcivévody Karla

Wilhelm Doderer – Karl Schmidt: Dům vojenské jízdní
kadetky, 1851-1856, areál vojenských škol.

 Wilhelm Doderer – Karl Schmidt: Detail štítu domu

pro důstojníky s neorománským tvaroslovím, 1860-1863, areál
vojenských škol, Čs. armády, současný stav.

29 Podrobně Václav Bednář: Jízdní kadetka v Hranicích
I. - III. Hranický týden, 2000.
30 Robert Musil: Zmatky chovance Törlesse.
Mladá fronta, Praha 1993, s. 26.

Franz Macher: Synagoga, 1864, pohled od západu, Janáčkova 728.




Franz Macher: Synagoga, 1864, jižní strana, Janáčkova 728.



Franz Macher: Synagoga, 1864, nákres průčelí a boční fasády pořízený
firmou Sestav v roce 1992.

romantického historismu. Volba, jinak pro město neobvyklého maursko
-byzantského stylového pojetí, byla víceméně praktická, s cílem výrazně
odlišit židovskou modlitebnu od okolní civilní zástavby, která byla většinou
H r a n i c k á
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neobarokní nebo nevyhraněně účelová. Byzantské odkazy měly také největší
vliv na výzdobu interiéru synagogy, kde se uplatňoval především vegetabilní dekor. Dnes je ovšem patrný pouze na hlavicích sloupů zdobených listy,
Černotínský farní kostel sv. Cyrila a Metoděje

případně na výmalbě stropu odkryté při rekonstrukci budovy.

a r c h i t e k t u r a

byl navržen v roce 1863 hranickým stavitelem Aloisem

Stavba úzce vychází ze svých blízkých vzorů židovských modliteben

Jamborem. Ten jej pojal jako celistvou jednolodní

šířených na Moravu z vídeňského prostředí, jako byly například Stará syna-

síňovou stavbu zakončenou půlkruhovým presbytářem,

goga v Brně (1852) od vídeňských architektů Johanna Romana von Ringe a

s jednou průčelní vstupní věží, s některými neobarokní-

Augusta Schwendenwein von Lonauberg, z dalších zvláště synagoga v Bzenci

mi prvky a neogotickým zakončením věže.

(1859-1863), v Jihlavě (1863) a v Břeclavi (1868). Hranická synagoga z roku

Po mnoha žádostech mohla konečně hranická
židovská obec v roce 1864 zbořit nedostačující
starou synagogu a na jejím místě vystavět novou,
větší. Postavena byla v maursko-byzantském slohu
podle návrhu architekta Franze Machera z Vídně. Pro
nedostatek místa mezi okolní zástavbou v zadní části
domu bývalé židovské školy31 není modlitebna orientována směrem k Jeruzalému, ale směřuje k východu
až severovýchodu. Architektonické pojetí synagogy vycházelo z přechodného období tak zvaného

31 Bývalá škola a dům hranického rabína v Židovské ulici,
dnes ulice Janáčkova 728.

1864 přesně zapadá do vývojové linie těchto jmenovaných realizací.

V roce 1869 došlo k další přestavbě radnice. Bylo vytvořeno jednotné
neorenesanční frontální průčelí jednopatrového domu, centralizované osově
balkónem v prvním patře a štítem se znakem města. Dřívější atikové zakončení
střechy bylo nahrazeno podélně umístěnou vysokou sedlovou střechou, nemající v okolní domovní zástavbě náměstí obdoby. Tehdy byla také hranolová věž
zakončena střešní helmou s lucernou. Radnice tak získala podobu, jak ji známe
dnes.
Prostý barokní zámek a dřívější tvrz ve Skaličce u Hranic byl v 70. letech
a r c h i t e k t u r a

19. století za Dubských z Třebomyslic upraven neogoticky, než jej koupilo spolu
se vsí olomoucké arcibiskupství. Zámek nadále sloužil jako kanceláře arcibiskupského statku. Součástí zámeckého areálu jsou také dvě hospodářské budovy,
dodnes přes četné úpravy, hrázděné a vyplněné červeným režným zdivem,
s mnoha dřevěnými zdobnými doplňky. Jak již bylo v oblibě od preromantismu, kolem zámku byl vytvořen rozsáhlý přírodní park. V něm se nachází také
výrazná neogotická Lesní kaple sv. Theodora, vystavěná v 70. letech 19. století
a upravená za arcibiskupa Theodora Khona (1893–1904). V jejím výzdobném
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programu čerpal autor především z pozdní gotiky. Svou osobitostí a zpraco-

H r a n i c k á

váním je kaple ze Skaličky srovnatelná snad jen s kaplí sv. Barbory v areálu



hranických vojenských ústavů.

Kaple sv. Theodora (Lesní kaple) – v areálu arcibiskupského
zámku ve Skaličce u Hranic,
první polovina 70. let 19. století.



Arcibiskupský zámek ve Skaličce u Hranic,
první polovina 70. let 19. století.

Většina sochařské produkce 19. století se omezila na funerální plastiku. Mezi
nejvýznamnější práce patří náhrobek rodiny Petschnerovy32 na městském hřbitově s klasicistní litinovou alegorií víry z 80. let 19. století. Ze vzdálenějšího okolí vzpomeňme alespoň
neoklasicistní mramorovou hrobku rodiny Walderode-Defours na hřbitově na Potštátě.
František Josef Břenek, hranický rodák, sochař a restaurátor v Brně a v Předklášteří
u Tišnova vytvořil v roce 1872 historizující sochu sv. Anny umístěnou před farním kostelem
na náměstí v Hranicích. V roce 1885 byly pro průčelí farního kostela pořízeny historizující sochy
věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje, umístěné od roku 1900 před průčelí kostela Narození
Panny Marie v areálu Kostelíčka.
Oblíbeným architektonickým prvkem byly v minulém století slavobrány, pořizované
k jednotlivým, většinou jednorázovým, příležitostem. Byly vytvářeny především ze dřeva,
H r a n i c k á

textilu, praporů a bohatě zdobeny květinovou výzdobou, především břečanem. Jedna
z nich byla vytvořena, jak dokládá fotografie z archivu Městského muzea a galerie v
Hranicích, v ulici Františka Josefa při příležitosti návštěvy císaře ve městě v roce 1885. Dva
mohutné bohatě dekorované sloupy byly nahoře spojeny dvěma břevny a zdobené festonem,
pozdravným nápisem, medailony profilů císaře i choti a znaky zemí Rakousko-Uherského
mocnářství.
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Za výrazného přispění vojenských škol nechali hraničtí občané vytvořit sochu císaře Františka

a r c h i t e k t u r a

Josefa I. Byla odhalena před školní budovou na náměstí pojmenovaném po císaři33 26. června 1898
na památku jeho padesátiletého panování. Socha byla zhotovena vídeňským sochařem Emanuelem
Pendlem. Krátce po vyhlášení samostatného státu v roce 1918 byla odstraněna, „protože učni, školáci
a studenti naší svobodou prodchnuti, na hlavu býv. císaře hrnce věšeli a kamením po něm házeli."34
Několik let stála v přízemí radnice a dnes se nachází v areálu Staré střelnice.
Mramorová socha císaře Františka Josefa I. v nadživotní velikosti je víceméně klasickým
typem reprezentativní podobizny tehdy 68letého mocnáře, mírně rozkročeného v dlouhém plášti a s
rukou opřenou o bok. V druhé roce drží svitek pergamenu, na kterém je nápis VIRIBUS UNITIS, tedy
„spojenými silami", což bylo osobní heslo císaře Františka Josefa I., a letopočet, kdy se stal císařem

Socha sv. Metoděje před kostelem Narození Panny
Marie (Kostelíčkem), 1885.





(1848). Na krku má řetěz s řádem zlatého rouna a tentýž emblém beránka lemuje i spodní okraj
oděvu.35

32
33
34
35

Č. 197.
Dnešní Školní náměstí.
Pamětní kniha farnosti Hranice, rok 1918.
Podrobně viz. článek Tomáše Pospěcha:

Jeho Veličenstvu císaři k výročí. Hranická
socha Františka Josefa I. Hranický týden V,
srpen 1999, č. 31, s. 6.

Emanuel Pendl: Císař František Josef I, 1898,
areál Staré střelnice.

V blízkosti vojenských ústavů byly ke konci století vystavěny další, původně samostatné,
kasárenské objekty, které dnes v povědomí veřejnosti s ostatním areálem zcela splynuly. Byla to
zeměbranecká kasárna (k. k. Landwehr-Kaserne, později Štefánikovy kasárny), postavená obcí
pod areálem vojenských školských ústavů v letech 1889-1890 a 1895-1896. Výstavba byla zadána
místním stavitelům Franzi Andersovi, Aloisi Jamborovi a Zachariasi Herrmannovi. Ti vytvořili dvě
mohutné, ale nevýrazné, profánní historizující budovy, spojené nižším podélným křídlem.
s omezenými finančními prostředky. Na konci II. světové války

jen barokní dispozicí půdorysu, byly dva shodné infekční pavilóny
postavené v sousedství nemocnice centrálně proti sobě.
Mezi nejzajímavější neobarokní rodinné domy patří vila

Ing. Viléma Spáčila z roku 1890-1892.37 Neznámý architekt

ji pojal jako římskou přízemní vilu zdůrazňující svým pojetím,
vyvýšením nad svažitý terén a figurální výzdobou, obydlí starosty města. Velice citlivé spojení pro Hranice neobvyklé stavby
s výjimečnými podmínkami prostředí z ní dělá jednu z vizuálně
nejpřitažlivějších rodinných domů v Hranicích.
Podobně nevýrazným objektem z této doby a financovaným městem byla i nová nemocnice. V roce 1865 přeložili
městskou nemocnici z rodného Gallašova domu do Horní
ulice 366 (na místo dnešní budovy pošty), kde to té doby byly
kasárna. Po letech působení ve zcela nevyhovujících hygienických podmínkách zchátralé budovy se nemocnice v roce 1889
konečně dočkala přestěhování do nově postaveného domu
v Teplické ulici: „Ke stálému léčení slouží všeobecná nemocnice,
vystavená obcí r. 1888-89 za 100.332 K, s infekčními pavilóny
(zbudovány r. 1904-05 za 98.903.84 K obcí) na silnici k Černotínu
u Teplic.”36 Jak bylo uváděno, nemocnice disponovala sto třiceti



lůžky. Byla to nevýrazná historizující budova vystavěná jistě


36 „Dnes pomýšlí se na novou nemocnici, protože tato úplně nevyhovuje."
(Vladimír V. Bartovský: Hranice. Lázně Teplice. Statisticko-topografický
a kulturně-historický obraz, II. upravené vydání, Hranice 1924, fotografie na s.
53).
37 Teplická 250.

Infekční pavilóny městské nemocnice, 1904–1905.
Zacharias Herrmann – Alois Jambor:
Zeměbranecká kasárna, 1889, Čs. armády.
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na školní budovu strojírenského učiliště Sigmy. Zajímavější, i když

a r c h i t e k t u r a

byla poškozena bombardováním a ještě později přestavbou
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28

Jan Křížovský - J. F. Pokorný: Kancelářská a obytná budova firmy Kunz, 1897,
třída 1. máje 328, vstupní hala, (současný stav).

Továrník Antonín Kunz, původem z Plzně, začal

Podle projektu pražských architektů J. F. Pokorného

v Hranicích od roku 1883 vyrábět čerpadla. Vznikla tak „První

a Jana Křižovského vznikl výrazný jednopatrový neobarokní

moravská továrna na vodovody a pumpy Ant. Kunz”.

palác na složitém obdélném půdorysu začleněný do fran-

Z víceméně drobných poměrů se vyvinula ve firmu, která

couzské, přísně geometricky členěné, zahrady. Dům vynikal

zaměstnávala přes 200 zaměstnanců. Jak sama inzerovala,

spíše skvostností než rozlohou. Dekorativnost a množství

prezentovala se jako „česká a největší továrna na vodovody

detailů včetně figurálních plastik (polopostavy Neptunů

a čerpadla v Rakouské říši, císařský a královský dvorní

u vstupu, sedících andílků na naddveřních římsách atd.)

dodavatel... Firma tato zařídila, jak se pochvalnými

působí, jakoby celé měřítko stavby bylo stlačeno. Atika střechy

vysvědčeními prokázati může, vodovody pro 76 měst,

a zábradlí terasy paláce byly bohatě zdobeny pískovcovými

522 obcí, několik set velkostatků a průmyslových závodů

vázami a piniovými šiškami, které zdůrazňovaly celkovou zdob-

a jest největší a nejstarší český závod pro vodotěžbu
v říši."38 Ale několik let před I. světovou válkou došlo

nost exteriéru. Ale při pozdějších rekonstrukcích paláce byly

k

rychlému

hospodářskému

pádu

firmy.

Hlavním

odstraněny a budova získala profánnější vzhled.
Proklamativně

reprezentativní

funkce
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důvodem, jak je většinou uváděno, bylo hodně nedobytných pohledávek

předimenzovaného paláce, určeného pro sídlo firmy, kanceláře i zimní sídlo Kunzovy

za dodané výrobky a práce. K tomu se ještě připojila nákladná a neúspěšná stavba

rodiny, ostře kontrastovala s přilehlou továrnou i okolní zástavbou: „Jakoby uchvá-

větrného motoru Samson s novými membránovými čerpadly. Po sebevraždě

cený náhlým zájmem zvedl hlavu a napjatě hleděl do dusného vnitřku malých,

Antonína Kunze dal starosta města JUDr. František Šromota, veden snahou aby

špinavých stavení, kolem kterých procházeli. Přede dveřmi většinou stály ženy v

závod zůstal v českých rukou, podnět k ustanovení akciové společnosti. Vzniká tak
Akciová společnost firmy Kunz, továrna na pumpy a vodovody. Za I. světové války

sukních a hrubých košilích, se širokýma umazanýma nohama a holými, hnědými
rameny...skoro nahé děti se válely v bahně dvorů.”40 Tak popisuje Robert Musil

byl závod nucen přistoupit k výrobě válečného materiálu, mimo jiné se zde vyráběly

cestu svého hrdiny ulicí, po které musel projít každý návštěvník města, nebo spojo-

granáty pro c. a k. muniční továrnu ve Woellersdorfu. Původní vybavení dílen tím

vala centrum s odlehlým nádražím. V místním tisku se ke stavu komunikace objevila

bylo poškozeno, ale stálá hromadná zakázka vedla ke značnému rozšíření závodu.

i tato „hádanka: jaký je rozdíl mezi Friedrichshofem a nádražím severní dráhy? Ku

Jednopatrová kancelářská a obytná budova továrny Ant. Kunz a E. Káš

Friedrichshofu je cesta pečlivě upravena, osvětlena v noci a každou chvíli vidět

(krátce na to již firma uváděna bez společníka) byla postavena během jediné stavební

strážníka. – Jdeš-li na nádraží večer všude tma jako ve měchu a neutopíš-li se v

sezóny. 2. března 1897 získali manželé Antonín a Marie Kunzovi od purkmistrovského
úřadu povolení ke stavbě nového domu na Nádražní třídě 58.39 Žádost o kolaudaci

moři bláta, máš strach, by někdo tam neukradl policejního komisaře Kleina i s jeho
policajty, kdyby se tam někdy okázali."41

si podali 4. listopadu téhož roku.

Pro Antonína Kunze se jistě stalo reprezentativní sídlo zosobněním renomé
firmy i osobních ambicí. V neposlední řadě mělo zdůraznit prestiž „pumpaře Kunze",

38 Inzerát v knize Vojtěch Bartovský: Hranice.
Statisticko-topografický a kulturně-historický
obraz. Vydal Vojtěch Bartovský, Hranice 1906.
39 Dříve Horní ulice, později Nádražní, Wilsonova
třída, Stalinova, dnes 1. máje čp. 328. Část
původních plánů (průřez, půdorys, zahrada)
se dochovaly v archivu Stavebního úřadu
Městského úřadu v Hranicích. Palác byl rekon

struován poprvé v srpnu 1920 (nová omítka
fasády - barva světle šedá). Poslední rozsáhlá
rekonstrukce budovy se uskutečnila
v roce 1992. Nyní dům vlastní firma Femax.
40 Robert Musil: Zmatky chovance Törlesse. Mladá
fronta, Praha 1993.
41 Hranicko-lipnické noviny VI, 15. 1. 1898, č. 3.

jak byl továrník posměšně nazýván místními německými odpůrci.

Obliba barokního tvarosloví přežívala v hranickém prostředí u místních stavebníků velice dlouho a bránila i
nástupu pozdější secese, popřípadě se s ní v provinčním prostředí k nerozeznání mísila. V roce 1903 postavili slohově
čistou souměrnou neobarokní budovu mlékárny, s mansardovou střechou a sdruženými půlkruhově zakončenými
okny. Ty má ostatně podle úpravy plánů z roku 1901 i vila Zamorsky42. Neobarokní dekorativní háv dostal také
původní přízemní dům přestavěný v roce 1903 Aloisem Jamborem na restauraci „Zum goldenem Hirschen"43 pro
majitele Albína Justa. Jiný, dekorem bohatě zdobený, jednopatrový neobarokní dům byl v Gallašově ulici naproti
Gallašovy lípy, později snad přestavěný.44 Ještě výstavnější, dnes již také zbořený jednopatrový dům, stál na ulici
Československé armády přibližně v místech nynějšího obchodu s potravinami.45
neobarokní dům. V Dadákově vile vycházel časopis Hospodář a Praktický rádce a od roku 1924 zde mělo družstvo
Hospodář také tiskárnu. Byla to mimochodem první tiskárna na vesnici v Československu.
Místní stavitel Václav Jonáš je na začátku století autorem několika vil, které se ve svém projevu vyvíjejí
od třetího baroka přes secesi, kubismus až k národnímu slohu. Neobarokní monumentální vila Richarda Richtárského46
byla vystavěna stavitelem Václavem Jonášem podle jím signovaných plánů z 25. června 1907. Po konfiskaci došlo
na konci 50. let k přezdění příček a k úpravám interiérů na jednotlivé oddělené byty. Ještě později byla degradace
výstavné vily na stodolový řadový dům s hladkou nehistorickou břízolitovou fasádou dokončena odstraněním balkonů,

a r c h i t e k t u r a

Bohatý rolník a podnikatel Arnošt Dadák si nechal v roce 1903 postavit v Miloticích nad Bečvou rozložitý

bohaté štukové výzdoby, říms a štítu. Prvky neobaroka i secese nesla mohutná budova soudu z let 1911-1912, postNeobaroko si v hranickém prostředí získalo větší obliby než neorenesance, která se v českých zemích stala
zejména od 70. let 19. století vůdčím stylem všech uměleckých odvětví. Neorenesanční styl byl chápán jako výraz
projevu buržoazních středních vrstev a jejich úspěšného podnikání. V Hranicích kromě několika nevýrazných rodinných domů nachází prostor především u školních objektů, jejichž výstavba nabyla s koncem století téměř masového
charakteru. Oproti nevýrazné profánní budově německé obecné i měšanské školy z roku 1835 byla většina ostatních




 
 

školních realizací na konci století alespoň v kontextu Hranic architektonicky výraznějšími objekty.

Dům bývalé mlékárny, 1903.
Dadákova vila, 1903, Milotice nad Bečvou, současná
fotografie.
Alois Jambor: Restaurace U zlatého jelena, 1903, Čs.
armády 211.

 Třída Františka Josefa, dnešní Čs. armády 186, (fotografie
z roku 1908).

42 Mostní 580.
43 U zlatého jelena, dnes Na plechovce, (Čs. armády
211), bohatě zdobený dům ve stylu třetího baroka.
44 Fotografie z archivu Městského muzea a galerie v
Hranicích.

45 Tehdy Třída Františka Josefa 186.
Dům je zachycen na fotografii
z roku 1908 v archivu Městského
muzea a galerie v Hranicích.
46 Komenského 642.
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avená na dnešním Šromotově náměstí stavitelem Václavem Jonášem.

Alois Jambor (?): Německá lesnická škola, 1895-1897, Jurikova
31, dnešní vzhled.




Alois Jambor (?): Německá lesnická škola, 1895-1897.



Albert Hudec: Česká měšťanská škola, 1905, třída 1. máje 350, fotografie z doby krátce po dostavbě a původní plán.

Také nová budova české měšanské
48
školy
v Hranicích z roku 1905 je neorene
H r a n i c k á

sanční. Její duální poslání zdůrazňuje souměrné

30

řešení průčelí se dvěma vchody po krajích
domu - pro dívky a pro chlapce. Na hlavní římse
rizalitu jsou ve štuce provedeny dva medailony
s reliéfními profily Jana Ámose Komenského
I díky politickým okolnostem, kdy menšina hranických Němců získala v roce 1887 většinu v obecním zastu-

a

hranického

osvícence

Josefa

Heřmana

a r c h i t e k t u r a

pitelstvu, byla v roce 1896 přestěhována německá lesnická škola ze Sovince do Hranic. Obec pro ni vystavěla v

Agapita Gallaše. Během realizace stavby byly

letech 1895–1896 na vyvýšenině na okraji města monumentální neorenesanční budovu. Korespondence mezi

oproti plánům, kresleným mimochodem bílým

městem a vídeňskou firmou František Ludwig snad napovídá, že plány dodala právě tato firma, pokud to nebyli

inkoustem na modrém papíře a signovaným

Alois Jambor a František Anders, kteří také budovu školy realizovali.

Albertem Hudcem 14. července 1904, provedeny některé dílčí změny.49

Výstavbu budov českých obecných škol na třídě 1. máje i německé chlapecké školy na Motošíně financovalo německé vedení města. Město je stavělo
současně a dokonce byly ve stejný den i slavnostně vysvěceny. Příhodně se
nám tak nabízí srovnání českých a německých představ o „kapličce vzdělání”.
Vyniká především nápadná civilnost a profánnost české školy a výstavnost školy
německé. Neorenesanční česká obecná škola47 je nevýrazný, souměrně řešený,
objekt s rovnou přední fasádou, jen mírně vystouplým středovým rizalitem
a dvěma bočními křídly protáhlými do zahrady. Výstavná neorenesanční
budova německé obecné a měšanské chlapecké školy s centrálním výrazně
předstupujícím rizalitem byla postavena na půdorysu podkovy obrácené do
dvora. Původní plány průčelí chybí, plány jednotlivých pater jsou opatřeny datem
29. srpna 1898 a nečitelným podpisem Ing. Franz (Ludwig?). Autorem snad
mohl být i místní Alois Jambor podepsaný na plánech půdorysů.
47 Třída 1. máje 361, vystavěna v letech 1896–
1899 podle plánů stavitele Otto Zemana z
Bystřice pod Hostýnem.
48 Proti její výstavbě protestoval bývalý německý
starosta města Dr. Plachký. Třída 1. máje 358.

49 Plány jsou dnes uloženy v archivu Stavebního
úřadu MÚ Hranice a ve Státním okresním
archivu v Přerově-Henčlově.

Pluralita a volnost v užití jednotlivých slohových revivalů byla tak velká, že
ve stejném roce, kdy vytváří plány české měšanské školy, navrhuje Albert Hudec
také dům rodiny Šindelových a vilu Kleopatra, která svým vzhledem variuje mezi
historismem a secesí, a jen o rok později sáhne při stavbě vlastního domu ke
tvarosloví anglické neogotiky.
Ovšem neorenesanční styl není pro školní budovy závazným územ. V roce

ostatně i blízký farní kostel z roku 1817.
Konec století je ve společenském životě města poznamenán urputnými
národnostními zápasy provázenými často až nechutným šovinismem50. Tyto
negativní projevy neutichají ani po obecních volbách v roce 1903, kdy většinu v
samosprávných orgánech města získává po dlouhých letech opět česká většina
obyvatel.51
Na přelomu století byly v historickém jádru
města postaveny tři výrazné historizující budovy,
které svou rozlohou výrazně pozměnily poměrně
jednotný ráz uličních průčelí centra města. Uměřený
historizující Jánský azyl, městský chudobinec nebo
také dům pro přestárlé soukeníky ve Svatoplukově
ulici 50 byl vystavěn podle plánů „civilního inženýra”
Zachariase Herrmanna z Hranic podepsané 1. ledna
1889. Výrazně historizující dům se dvěma nárožními
rizality a výraznými štíty byl částečně přestavěn vlastníkem domu Marií Krausovou už v roce 1900.
Dvoupatrový dům pro okresní nemocenskou



pokladnu52 byl postaven na členitém půdorysu v hisOkresní nemocenská pokladna, 1912,
Svatoplukova 78, současný stav.

torizující podobě s některými secesními prvky podle
plánů Václava Jonáše ze srpna 1912.

 Václav Jonáš: Restaurace a penzion
Růžek, 1912, Školní náměstí 33.

50 V útočných článcích především v Hlasech Pobečví a Hranicko-lipnických novinách je například
nejednou zakazováno chodit nakupovat do židovských a německých obchodů a jsou zde
zveřejňovány seznamy osob, které zákaz porušily, nebo jsou přímo osočovány.
51 Předválečnou česko-německou otázku považoval Vladimír V. Bartovský ještě v roce 1924 za tak
důležitou, že ji ve své knize Hranice. Dějiny města věnoval obšírnou kapitolu Historie úsilí
Čechů hranických o vymanění - z nadvlády německé, (s. 161).
52 Svatoplukova 78, pozdější budova OÚNZ.
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přízemní budova s výrazným klasicistním vstupním portikem. Klasicistní zde byl

a r c h i t e k t u r a

1893 postavili na návsi ve Stříteži nad Ludinou novou dvojtřídní školu. Byla to

Specifickým vývojem prošly domy patřící
od začátku 17. století usazovanému židovskému
obyvatelstvu. Historickým jádrem bývalé samo-

podle projektu datovaném rokem 1911 druhé
patro s neobarokním dekorem a nárožní věží
zdobenou secesním reliéfem. Stavba byla provedena v roce 1912. Na začátku II. světové války
byla přízemní restaurace proměněna zásahem
stavitelů H. Petříčka a Fr. Jiříčka na kavárnu
a cukrárnu.

statné židovské obce spravované, až do jejího

Ke změně vzhledu náměstí velkou měrou

domy ve městě, ani je najímat, nebo bydlet

roce 1900.54

rychtářem a později židovským starostou, bylo 17
židovských domů v Židovské ulici, v roce 1939
přejmenované na ulici Janáčkovu. Podle privilegia, daného knížetem Dietrichsteinem v roce
a r c h i t e k t u r a

přispělo odstranění kašny v jeho západní části v

sloučení roku 1919 s městem Hranice, židovským

1637 nesměli Židé kupovat žádné další křesanské
v křesanských domech. Každý dům byl proto
přelidněn, rozdělen na 4 až 6 bytových jednotek.
Ještě v roce 1876 žilo v Hranicích ve 37 domech
dnes těžko uvěřitelných 1.200 obyvatel židovské
národnosti. Až počátkem 19. století prodala
hranická vrchnost, přes protesty městské obce,
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hranické židovské obci dva nevýnosné vrchnostenské objekty na předměstí, neužívaný mlýn - olejnu
skou branou a zaniklou fajánsovou dílnu - Světlíkův
dvůr v Horní ulici. Z nich si Židé postavili dalších



na potoku Ludině za bývalou Černotínskou městŽidovská, dnešní Janáčkova ulice
v minulém století.

16 domků. Teprve zrušení poddanství v roce 1848
a
Jan Křížovský - J. F. Pokorný: Kancelářská
a obytná budova firmy Kunz, 1897,
třída 1. máje 328, (současný vzhled).

diskriminačních

protižidovských

nařízení

umožnilo Židům usazovat se kdekoliv ve městě
a kupovat křesanské domy. Tím se uvolnila
dosavadní nehygienická přelidněnost domů a ty
do konce století přešly vesměs do držby jediného
majitele. Od 80. let 19. století až do I. světové
války byly tyto těsné židovské domy většinou
přestavěny, případně zbořeny, a na jejich místě
postaveny nové, větší obytné domy.55

53 Radniční 33.
54 Viděno od kostela, přibližně u dnešního hračkářství.
55 Dům staré hebrejské školy a obydlí rabína na konci Janáčkovy ulice, Židy
číslovaný jako dům č. I, byl v letech 1894-1895 rozšířen o část sousedního domu, přestavěn a zvýšen na dvouposchoovou obytnou budovu.

H r a n i c k á

Dům s restaurací Růžek53 dal postavit
Max Englhard v roce 1901. Jeho vdova - Anna
Engelhardová - zadala Václavu Jonášovi přistavět



H r a n i c k á
a r c h i t e k t u r a



elektráren, jezů a dalších technických staveb, se v Hranicích kromě domů

Městská plynárna, 1904, Plynárenská ulice, (fotografie z
doby před I. světovou válkou).



Neorománský sloh, tak oblíbený u továren, továrních komínů,
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Pec vápenky u Černotína, 1872,
(fotografie Jiřího Andrýska z roku 1993).

vojenských ústavů vyskytuje poměrně výjimečně. Neorománských prvků
bylo v roce 1872 použito u kruhové pece vápenky blízko Černotína,
především ve výzdobě dnes stržené části komína. Jinou důležitou
technickou stavbou bylo vybudování městské plynárny, která se stala
jedním z prvních úkolů české správy města po vítězství v obecních
volbách v roce 1903. V dnešní Plynárenské ulici ji v roce 1904 zřídila firma
Ant. Kunz. Na fasádě objektů plynárny z neomítaných cihel bylo použito
neorománských prvků, jako je obloučkový vlys pod střechou nebo lizény.
Z podobných prvků neorománského stylu vycházela i koncepce mýtného
domu u mostu přes řeku Bečvu z konce 80. let 19. století, který je známý
z mnoha pohlednic města.

Vila zaujímá v kultuře minulého století specifické postavení. Je to samostatně
stojící rodinný dům, který ztělesňuje dobovou atmosféru, sebevědomí buržoazie,
kult rodiny i nároky na bydlení a životní podmínky. Z Teplické a Kropáčovy (původně
Tesaříkovy) ulice se staly třídy stavitelů, doktorů a významných úředníků, ze kterých
se také rekrutovali starostové města. Mohutné vily, často s více bytovými jednotkami,
jsou většinou historizující, někdy s dílčími prvky secese, ale spíše v nich převažuje

a r c h i t e k t u r a

neurčitý tradicionalismus. Autory staveb jsou také až na výjimky místní stavitelé.

Na konci minulého století se město rozrůstá ulicemi Císařské stromořadí,
Havlíčkova, Žáčkova a Rezkova na druhý břeh řeky. Vzniká zde městský park
a na vzdálenost od města nebývalé množství restauračních zařízení, které těží jak
z parku a příhodného spojení s lázněmi Teplice, tak z blízkosti areálu vojenských
ústavů. Na počátku 20. století je zde uváděn hostinec H. Fischla56, Václava Holase57

a Friedrichshof, zahradní hostinec v Císařském stromořadí.58 Byla zde také vila Anna59,
vyhlášený hotel a vykřičený dům pro důstojníky. Jednalo se o historizující budovu
z druhé poloviny 19. století s nárožní věží, která jen mírně převyšovala mansardovou



střechu s ochozem.
Původní vzhled Kropáčovy ulice s domy od Aloise Jambora z přelomu
století před regulací řeky Bečvy, (fotografie z doby před I. světovou válkou).

 Alois Jambor: Průčelí Andersovy vily a půdorys se zahradní úpravou
a zakreslením sousedních pozemků, 1898, Zborovského 583.

56 Majitelem koncese byla B. Plachká, Císařské stromořadí
7.
57 Koncesi vlastnila Beseda Jurik, Císařské stromořadí 6.
58 Bez popisného čísla.
59 Havlíčkova ulice 426, v letech 1980-1981 necitlivě
přestavěná na budovu OSP. V roce 2000 byla opět
přestavěna, tentokrát s prvky dekonstrukce.

H r a n i c k á
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kterou si pro sebe navrhl Anton Gabrieli. V ní si krátce po dostavbě otevřel po ukončení
vídeňské akademie ateliér Rajmund Wichera, malíř pocházející z Hranic. Již záhy se však
vrátil zpátky do Vídně, kde se stal úspěšným portrétistou.61
V jejím sousedství se nachází Bergerova vila62 postavená pro nadlesního Antona

a r c h i t e k t u r a

Bergera podle plánů Otty Zemana a Karla Kottka z 8. srpna 1900. Centrálně řešená
neorenesanční stavba s výraznou bosáží, mírně předstupujícím rizalitem na průčelí a balkónem nad vchodem je typickým rodinným domem, kterých tito bystřičtí stavitelé navrhli
pro Hranice několik.
V roce 1905 bylo rozšířeno Císařské stromořadí o bývalé pastviny v záplavovém
území Bečvy. O postupné založení hranického městského parku63 v letech 1902–1908
se nejvíce zasloužil Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny, který si také objednal
projekt u tehdy známého zahradního architekta J. Kumpána. Ten navrhl uspořádání parku
v pravidelném francouzském slohu s odpočívadly, lipovými živými ploty i vodním bazénem
s fontánou. Park ležel ve strategicky významné poloze mezi městem a lázněmi, a sehrál
tak významnou úlohu při nedělních procházkách a výletech do Teplic a okolí města - do
Mariánského a Krkavčího údolí, na vyhlídku k Jankovi, k propasti nebo později k jeskyním.
Na počátku století sloužily obyvatelům města na Bečvě tři plovárny, z nichž jedna,
v místech dnešní loděnice, byla vojenská.
60 Tento dům mezi areálem Staré střelnice (Hudební
klub) a správní budovou firmy Vodovody a kanalizace Přerov a. s. byl výrazně přestavěn ve 30.
letech.
61 K Rajmundu Wicherovi podrobně viz. Bohumír Indra:
Hranické fotoateliéry 1868-1988, Zpravodaj města
Hranic a lázní Teplic, 1988, s. 7.

62 Sady Čs. legií 462. V padesátých letech získávají
od slečny Bergerové dům do správy Vodovody
a kanalizace Přerov.
63 Sady Československých legií.
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V blízkosti městského parku, byla v druhé polovině 80. let vystavěna vila Gabrieli60,

Vilová zástavba v Kropáčově ulici. Autorem domů je Alois Jambor: (1)
historizující vila z doby kolem 1900, (2) vila Zamorsky, 1896-1901,
Mostní 580, (3) vila Marie pro Ing. Johanna Spáčila, 1907-1908,
Kropáčova 641, (4) dnešní internát střední zdravotnické školy, 1901,
Kropáčova 608, (5) dvojdům Franze Anderse a Aloise Jambora, 1899,
Kropáčova 597 a 598, (6) dům pro Franze Anderse a Aloise Jambora z
doby před
I. světovou válkou, Kropáčova 599, (7) dům pro Franze Anderse a Aloise
Jambora, Kropáčova 596, kolem 1900.

 Alois Jambor: Andersova vila, 1898-1901, detail štítu,
Zborovská 583.

kde se rozkládá historické jádro města. Z přelomu století pochází

gymnáziu z let 1898-1901. Patřila rovněž Franzi Andersovi, majiteli

většina domů v Kropáčově ulici, které v krátkém časovém rozmezí

a stavebníkovi většiny realit v Kropáčově ulici. Podpis a razítko

navrhl Alois Jambor. Výstavba v této lokalitě byla zahájena vilou
Zamorsky64 pro Ed. Zámorského, prokuristu blízké Hellerovy textilní

autora plánů chybí, podepsán je pouze stavebník. Protože ale vždy

továrny. Plány vytvořil Alois Jambor v letech 1896-1901. V roce 1950

ztotožnit s jeho jménem. V roce 1956 byl dům rozdělen na jednot-

koupila vilu rodina Kopečných, kteří ji vlastní dodnes. Bohatě členěný

livé byty, až do roku 1994 výrazně chátral, než byl zrekonstruován

histo-rizující dům měl stěny z režného zdiva členěné lizény s centrál-

pro firmu Voding podle návrhu Ing. Kamily Patočkové.

spolupracoval se stavitelem Aloisem Jamborem, můžeme návrh

ními reliéfními figurálními medailony. Náročně řešená zahrada měla

Domy v Kropáčově ulici jsou pozoruhodným jednotně

řadu kovových pergol a ozdobných plůtků. Díky četným povodním

dochovaným souborem staveb jediného autora, který tak, kromě

však byly zničeny.

možnosti svobodně prezentovat své představy o moderním

Historizující dvojvila65 z roku 1899 s barokně-secesním dekorem

byla stavěna pro Franze Anderse a Aloise Jambora podobně jako
sousední dům čp. 596 nebo dnešní internát zdravotnické školy66
z roku 1901. Vilu Marii…67 postavil Alois Jambor v letech

bydlení, mohl realizovat i své urbanistické vize zvládnutí jedné
nábřežní satelitní čtvrti města, vymezené přírodními podmínkami
řeky, silnice a utopené v klidné zeleni zahrad. V sériové produkci jednoho stavitele ale vykazují vily v Kropáčově ulici a vila

1907-1908 pro Johanna Spáčila, který se do Hranic přestěhoval

na Zborovské četná opakování. Až na výjimky proto neunesou

z Vídně. Už v roce 1915 daroval Johann Spáčil, inženýr

srovnání se stavbami v Teplické ulici. Typický je nevyhraněný

dunajské paroplavby, vilu vídeňskému Školskému

historismus a časté užití dřevěných doplňků, především v partiích

spolku Komenský, který v ní zřídil dětskou ozdra-

pod střechou.

vovnu.

64
65
66
67

Mostní 580.
Kropáčova 597 a 598.
Kropáčova 608.
Kropáčova 641.

68 Dnešní ulice Zborovská 583.

a r c h i t e k t u r a

Do této skupiny staveb patří i Andersova vila68 naproti
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Více rodinných domů bylo postaveno na straně Bečvy,

Hranický most přes řeku Bečvu podléhal častým povodním.
Proto najdeme v minulém století zpráv o stavbě nového dřevěného
mostu hned několik. O jednom z posledních se expresivně zmiňuje
Musil při Törlessově cestě k prostitutce Boženě: „Po chvíli měli
pod nohama měkkou půdu, vzdalovali se od vnitřního města a kráčeli
širokou vesnickou silnicí k řece. Převalovala se temná a lenivá,
s hlubokým žbluňkáním pod dřevěným mostem. Stála tu jediná
pouliční lampa se zaprášenými a rozbitými skly. Svit světla nepokojně
H r a n i c k á

klátící se pod nárazy větru padl tu a tam na ženoucí se vlnu a rozplynul
se na jejím hřbetě. Okrouhlé mostnice povolovaly po každém kroku,
posouvaly se dopředu a zpět.”69 Stavba prvního betonového mostu
přes Bečvu byla zahájena v srpnu 1904. Plány připravila pražská firma
Herzán a Uhlíř. Už 19. prosince 1905 se konala
zatěžkávací zkouška a kolaudace dostavěného
mostu. Ve svém tvarosloví byl secesní,
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s některými historizujícími rezidui.

a r c h i t e k t u r a

V blízkosti mostu, na levé straně řeky,
postavil městský stavitel Tomáš Oplotský v
roce 1906 secesní sloup s meteorologickou






stanicí.

Secesní most přes Bečvu, 1904, boční pohled.
Secesní most přes Bečvu, 1904, pohled z jihu, (pohlednice z roku 1910).

 Tomáš Oplocký: Meteorologická stanice Žába, 1906,
(snímek z doby krátce po dostavbě).

  Alois Jambor: Vila Zamorsky, 1896-1901, Mostní 580, původní plány, na
východní straně nahrazen vchod v roce 1901 okny.

69 Robert Musil: Zmatky chovance Törlesse. Mladá fronta,
Praha 1993, s. 35.
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Secese si nacházela cestu k hranickým stavitelům jen zvolna, často smíšena s prvky historismu a
neobaroka. Otta Zeman a Karl Kottek, civilní geometři a stavitelé z Bystřice pod Hostýnem, navrhovali
četné, výrazně neorenesanční nebo historizující, stavby, později i secesní. Mezi historizující linii staveb
navrhovaných těmito dvěma staviteli patří například rodinný dům pro paní Fanny Kirschbauerovou70 z let
1899-1900. Již zcela secesním domem z této projekční kanceláře je jednopatrový rodinný dům
pro Johanna a Augustu Blahakovy71 (1908) s florálními motivy a maskarony včetně motivu ovocného
sadu na fasádě tělesa schodiště.

Autorem četných realizací je i místní stavitel Albert Hudec. Například dům Kleopatra72 pro gymna-

ziálního profesora Rudolfa Kadeřávka navrhl v roce 1905 jako secesní vilu s historizujícími rezidui především



ve členění hmoty. Albert Hudec je také autorem přízemního, spíše venkovského, rodinného domu pro Marii
a Josefa Šindelovy73 z roku 1904. Dům je pozoruhodný svou ornamentální dřevěnou trámovou výzdobou
Albert Hudec: Rodinný dům pro Marii a Josefa
Šindelovy, 1904, Jurikova 618, (pohlednice od
Ferdinanda Helsnera z roku 1909).



Vilová zástavba na přelomu století: (1) Albert Hudec:
Dům pro Marii a Josefa Šindelovy, 1904, (2) Otta
Zeman – Karl Kottek: Dům pro Johana
a Augustu Blahakovy, 1908, (3) Albert Hudec: Dům
Kleopatra, 1905.

vycházející z lidové tradice. Dřevěné dekorativní prvky, které nemají v Hudcově díle obdoby, jsou užity
ještě v historizujícím tvarosloví, ale detaily a ornament, jako ostatně celá kompozice domu, jsou již zcela
secesní. Plány ze 17. března, se secesně dekorativní hlavičkou, ukazují ještě další pozoruhodný prvek
- hlavní pokoj s polygonálním okenním arkýřem, jenž pak v hranickém prostředí využije do důsledku,

a v mnoha podobách, před II. světovou válkou pražský architekt Karel Caivas.74 Dům manželů Šindelových
byl znehodnocen po rekonstrukci v roce 1931 a především výměnou oken a odstraněním stěžejních prvků
ozdobných trámů v 60. letech.
Na místě tří zbořených židovských domů si nechal postavit v roce 1910 velký secesní dům obchod-

ník Karel Baron.75 Baronův obchodní dům vyniká především bohatou sgrafitovou florální a ornamentální
70
71
72
73

Teplická 602.
Teplická 643.
Teplická 631.
Jurikova 618. Nápis
na štítu Villa
Marie.

74 Sternova a Polednova
vila
v Teplicích nad Bečvou,
Tomancova, Seidlova,
Kerbrova a Maruštíkova
vila v Hranicích.
75 Janáčkova 734.

výzdobou fasády, v Hranicích ojedinělou.
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Vladislav Mikoláš: Kunzov, 1907-1908, Hrabůvka.



Vladislav Mikoláš: Kunzov, 1907, půdorys areálu.

  Vladislav Mikoláš: Kunzov, 1907, definitivní návrh, původní návrh a
průčelí hrádku-kovárny v blízkosti Kunzova.

Stejně tak pozoruhodné je řešení okolního terénu,
s dnes nezachovaným rybníkem před hlavním průčelím,
romantizující studánkou, zahradou s altány a fontánou,
zamýšlenou umělou ruinou hradu na kopci a nedalekým
samostatným gotizujícím objektem kovárny později
H r a n i c k á
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„nápaditě” přestavěné na záchodky pionýrského tábora.

a r c h i t e k t u r a

Po roce 1910 navrhl a vytvořil sochař Franta Úprka na hřbitově u Kostelíčka

U Kunzova bylo užito architektonické tvarosloví

secesní hrobku pro továrníka Antonína Kunze a jeho rodinu. Na pomníku je bron-

blízké spíše anglické tudorské neogotice, s cimbuřími

zová portrétní plaketa zemřelého a monumentální kamenná figura truchlící ženy.

a množstvím věží a vížek, než české gotice a její histo-

V roce 1906 si postavil vlastní vilu s některými prvky na fasádě dekorativně
rozvinutého neogotického tvarosloví stavitel Albert Hudec.76

rizující variantě z minulého století. Toto pojetí jistě

Pozdní projevy romantické neogotiky najdeme v Hranicích jen vzácně. Přesto

tak přímo podílel na celkové architektonické koncepci

zde má význačné zastoupení. Jako své letní sídlo si nechal Antonín Kunz vystavět

tohoto hrádku. Stavbu proto můžeme považovat za

severně od obce Hrabůvka umělý středověký hrad, pojmenovaný po zakladateli

výraz majitelovy pročeské orientace i šlechtických ambicí,

Kunzov. Jedná se v podstatě o neogotickou přízemní vilu, vystavěnou v letech

vyjádřených také štukou ve výjevu rytíře přijímajícího erb.

1907-1908. Podle dochovaných plánů je autorem návrhu „hájovny pana Kunze"

Ve svém celku tak jde o jedinečný příklad naplnění snu

Vladislav Mikoláš, stavitel z Hranic, který postavil pro firmu Kunz také několik

úspěšného podnikatele o svém bydlení i romantických

užitných budov v prostorách továrny.

sentimentálních představ o minulosti.

Bohatá figurální štuková výzdoba hrádku i jeho interiéru je inspirační směsicí
spojující v sobě odkazy na gotickou tradici, ale i na svět anglického černého románu
a v neposlední řadě i na oblíbené pohádky. V dobovém vnímání to byla výzdoba
ve svém alegorickém programu výrazně pročeská, odpovídající i českému image
firmy. (V roce 1898 dokonce město pohrozilo továrníku Kunzovi pokutou, neodstraní-li nevhodnou, ryze českou, tabulku ze svého‑domu). Lvi po stranách hlavního
vstupu do hradu mají českou svatováclavskou korunu a drží erby Čech a Moravy.
Nad vstupem je velký nápis Kunzov a v erbu český dvouocasý lev. Ze strany od nádvoří
nese portál erb a ve výklencích s gotickými lomenými oblouky dvě kamenné postavy
Jana Žižky z Trocnova a Jindřicha ze Šternberka v pseudogotickém brnění. Samostatně
stojící věž na obdélném půdorysu s dlátovou střechou je v plochách lomených oblouků
vyzdobena sgrafity s pohádkovými motivy a rytířem přijímajícím erb.
76 Dnes sídlo firmy Sestav, Jurikova 632.

vycházelo z osobního vkusu Antonína Kunze, který se
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Slavobrána na Motošíně u příležitosti průvodu a mše
na Tělo Páně v roce 1901.


Neogotické prvky měla také slavobrána

škola a později dokonce gymnázium pro více než

vytvořená pravděpodobně u příležitosti průvodu
a mše na Tělo Páně v roce 1901.77 Ústřední součástí

tisíc uprchlíků z Haliče. Vyšší vojenská reálka i kadetní

její koncepce je jetelový list a celá slavobrána je

vojenských škol bylo vybudováno mnoho provi-

jedním velkým portálem, postaveným symbolicky

zorních objektů a zavedeny sem koleje z hlavní trati.

na Motošíně, v místech bývalé městské brány.

Veřejný život byl ochromen, všude se projevoval tlak

škola se odstěhovaly do Dolních Rakous a v areálu

Na druhém břehu Bečvy se nachází dům

státních úřadů. Každý sebemenší vojenský úspěch

Sládečkových, postavený kolem roku 1912 údajně

se oslavoval, prostátně orientované německé

rakouským důstojníkem pro svou milenku. Dům je

a židovské obyvatelstvo uspořádalo na počest ústupu

pozoruhodný absencí četných historismů a osobi-

Rusů z Haliče v roce 1916 lampiónový průvod. České

tostí, která nemá v Hranicích v té době obdoby.

vedení města se snažilo o maximální vnějškovou

Čistotou hmot a záměrnou nezdobností odkrytých

loajalitu a financovalo nejrůznější slavnosti, ke kterým

konstrukčních zákonitostí jakoby se tento rodinný

bylo nuceno i zvláštními nařízeními. Až 11. června

dům myšlenkově blížil k poválečnému

1916 po úspěších na haličské frontě byly okresy Hranice, Valašské Meziříčí,

purismu. Jen celková dispozice stavby,

Nový Jičín a Místek vyňaty ze širšího válečného území.

členitý půdorys a nadokenní taškové

V areálu provizorní vojenské nemocnice, na místě dnešního sídliště

římsy inspirované lidovým prostředím

kpt. Jaroše mezi narychlo vystavěnými dřevěnými ubikacemi, byl post-

ještě odkazují k secesi. Okolí domu bylo

aven pomník císaři Františku Josefu I. Vybudovali jej v letech 1914–1916.

náročně upraveno, kromě fontány byl

Životní socha zachycovala rakousko-uherského císaře ve starším věku, ve

uprostřed zahrady rybník s ostrůvkem

vojenském oděvu a s šavlí. Toto již není rozvážný mocnář a politik, dědic

a altánkem, z rybníku pak odtékala voda

římské státnosti, ale především nejvyšší velitel vojsk.

řadou kaskád a meandrů.
Zajímavou drobností z doby před

Po celé období I. světové války není možné hovořit o výraznějším
stavebním ruchu. Tehdy realizované budovy byly nanejvýš utilitární a lec-

I. světovou válkou jsou dřevěné zdobené vitríny pro exponáty v městském

kdy i provizorní. Do dnešní doby se proto

muzeu vytvořené významným secesním architektem slovenského původu

nezachovaly. Určitý rozvoj a stavební

Dušanem Jurkovičem.

rozšiřování zaznamenaly jen továrny

Po vypuknutí I. světové války byly Hranice, coby město prakticky

vyrábějící na státní zakázku pro armádu.

bezprostředně v týlové zóně a na hlavní železniční trati, zaplaveny přílivem

Avšak i ty ustávaly s rozšiřováním dalších

raněných rakouských vojáků všech národností. Ti byli umístěni ve vojen-

provozů, jak se postupně zhoršovala

ských a školních budovách a když už ani ty nestačily, byly narychlo zřízeny

ekonomická situace a zásobování.

provizorní příbytky. Na Staré střelnici byla ještě v roce 1914 zřízena polská
Sládečkův rodinný dům, asi 1912, Havlíčkova
700, (fotografie z doby krátce po dostavbě.

 Vánoce ve vojenské nemocnici během I.
světové války.

77 Archiv Městského muzea a galerie v Hranicích.
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Josef Sosna: Truchlící žena, náhrobní plastika, 20. léta
20. století, Stará střelnice.



Jan Křížovský - J. F. Pokorný:
Kancelářská a obytná budova firmy
Kunz, hlavní schodiště, 1897, třída
1. máje 328.

I když se město během 20. a především pak 30. let stalo
důležitým dopravním uzlem, probíhaly zde silniční a železniční
tratě do průmyslové Ostravy i na Slovensko, průmysl zůstal
omezen na několik místních závodů.78 Velký hospodářský
a společenský význam měly pro město lázně Teplice
nad Bečvou, což se ještě více projevilo ve 30. letech,
kdy je získala do vlastnictví Ústřední sociální pojišovna
v Praze. Z prosperity lázní těžily Hranice především
v oblasti turistického ruchu a stavebnictví. Podstatný byl nejen dostatek pracovních příležitostí,
ale i skutečnost, že autory teplických budov byli významní brněnští a především pražští architekti (Kotas,
Motka, Vacula, Svoboda, Danda, manželé Oehlerovi,
Miniberger, Caivas). Hraničtí stavitelé měli s těmito
stavbami i architekty přímý kontakt. Často to byli
právě oni, kdo teplické stavby realizovali.
V meziválečném období působilo v Hranicích
13 stavitelů. Že se zde všichni uživili, nesporně
pozitivně ovlivnila právě prosperita lázní, v minulosti
dosud nebývalý stavební ruch ve městě i ustanovení
městské rady z období hospodářské krize, že v Hranicích může
stavět pouze místní firma. Významným přínosem byla i početná
vojenská posádka a přítomnost prestižní vojenské akademie,
jediné v prvorepublikovém Československu.

V letech 1923-1928 byl vytvořen zastavovací plán města.
Tato jasně daná koncepce výstavby platila až do roku 1946, kdy
ji nahradil nový Zástavní upravovací plán města Hranic vypracovaný Bohuslavem Babánkem79.
Kromě nemnoha veřejných pomníků (v meziválečném
období byly takovými veřejnými zakázkami jen socha J. Husa
a socha T. G. Masaryka), památníků obětem I. světové války a realizací při výzdobě nových domů se mohla plastika v meziválečném
období uplatnit jen jako památník na hrobech. Funerální plastiky v
Hranicích vytvářel především Josef Sosna a Ladislav Vlodek.
Podle oficiálního sčítání mělo v roce 1900 okresní město
Hranice 7.456 obyvatel (5.083 národnosti české, 2.373 národnosti
německé), kteří bydleli v 619 domech. O dvě desetiletí později,
při sčítání v roce 1921, žilo ve městě už 9.303 obyvatel, ale domů
bylo pouze 761 a v nich 2.099 bytových jednotek. Oproti tomu
v roce 1930 mělo město 10.815 obyvatel a 1.044 domů
s 2.412 byty. Tyto číselné poměry dokládají, že ve 20. letech
se stavební činnost výrazně oživila. Během pouhých deseti let
bylo postaveno více než dvakrát tolik bytů než za předcházející
dvojnásobně dlouhé období. Největší konjunktura ve stavebnictví
ale zavládla paradoxně až na konci 20. a v první polovině 30. let,
tedy v období světové hospodářské krize. Od té doby se stavělo
nepřetržitě až do roku 1942, kdy byla další výstavba utlumena
podmínkami protektorátu.

78 Z roku 1936 známe výčet nejdůležitějších závodů a institucí zaměstnávajících
větší množství pracovníků (v závorce uveden jejich počet): firma Antonín
Kunz, továrna na vodovody (160), S. Heller, vdova a syn, továrna suken (130),
vojenská akademie (94), Ing. A. Jambor, stavitel (70), Lázně Teplice (90), Město
Hranice (79), cihelna Czeike (40), stavitel Vladimír Hudec (30), zemská zbrojnice
(24), Osvald Losert, parní pila (20), stavitel Josef Vostřez (20), stavitel Valentin
Kopecký (20). Ve 20. letech zde ještě působila továrna na nábytek

z ohýbaného dřeva firmy Mundus, zrušená v roce 1923, a továrna na prací
stroje a hračky firmy Čejka a Melichar. (A. V. Musiol: Soudní okres hranický.
Hranice 1936, s. 50.)
79 Ten byl víceméně platný až donedávna. Teprve v roce 1994 byl schválen Uzemní
plán sídelního útvaru města Hranic a Teplic nad Bečvou, který zpracovalo
Urbanistické středisko Ostrava.
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V meziválečném období v Hranicích vznikla řada ojedinělých stavebních realizací, které se mohou svou hodnotou směle řadit
po bok renesančnímu kropáčovskému zámku nebo baroknímu farnímu kostelu. Ve městě a přilehlých lázních působila řada vynikajících
osobností české architektury jako byl Bohumil Babánek, Karel Caivas, Josef Danda, Karel Kotas, Josef Macharáček, Josef Miniberger,
Adolf Liebscher, manželé Oehlerovi, Bedřich Rozehnal, Hubert Svoboda, Lubomír Šlapeta, Otakar Štěpánek, Václav Velvarský nebo
Arnošt Wiesner. V nedalekých Všechovicích se narodil Bohuslav Fuchs, budoucí profesor na Vysokém učení technickém v Brně,
a jedna z nejvýznamnějších osobností československé meziválečné architektury.

Hodnotná architektonická díla vznikají v Hranicích především ve 30. a 40. letech, avšak již 20. léta
plní funkci konstitutivní. Na jejich začátku byly Hranice jedním z mnoha menších moravských měst s pomalu
se rozvíjejícím průmyslem a s konzervativní klientelou. Dobře se zde dařilo historismu, národnímu slohu,
dekorativismu i secesi. Během 20. let tyto směry jen pomalu uvolňovaly místo modernější architektuře.
Poválečná bída, přídělové lístky, epidemie infekčních nemocí, to vše budou nejspíš příčiny, proč
v letech krátce po válce nedošlo k významnějšímu stavebnímu počinu. „Za těžkých dob válečných nestavěl
v Hranicích nikdo, po válce zase zdražený materiál zdržoval jakýkoliv stavební ruch; nastala bytová nouze
a byla značná nezaměstnanost dělnictva."80 Stát řešil nezaměstnanost výstavbou železobetonových

pro vojenské gážisty, 1927-1928,
Nádražní 1008 a 1010.



vývoj hranické
mostů přes říčky Velička a Ludina a za finančního přispění města regulací vodních toků.

 Adolf Liebscher: Řadový dům

Václav Jonáš: Přestavba domu Jana Jaroše
(Čaputův dvůr), průčelí a pohled ze dvora,
1924, Komenského 277.

H r a n i c k á

architektury
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1918-1948

Lukrativnost rozvíjejících se blízkých lázní podnítila v roce 1922 zavedeného hranického stavitele

a tehdejšího starostu Václava Jonáše ke koupi stavebních pozemků na okraji města blízko Teplic, aby zde
s pomocí státní hypoteční půjčky vystavěl čtyři domy pro lázeňské hosty81. Plány podepsané Jonášem
pocházejí z července 1922. Vily variují v pojetí mezi historicko-eklektickou podobou přežívající secese
s četnými romantizujícími prvky lázeňské architektury.

O to výraznější je přestavba rodinného domu82 Jana Jaroše, velkostatkáře v Hranicích, který si

při parcelaci hranického velkostatku hraběnky Althanové zakoupil rozsáhlé pozemky Čaputova dvora.
Stavitel a tehdejší starosta města Václav Jonáš navrhl v únoru 1924 krátce před svou smrtí tento elegantní
dům v duchu rondokubismu s některými pozůstatky secese. Bohužel po „úpravě” domu v roce 1973 se z
tohoto, v hranickém prostředí i v kontextu Jonášových ostatních realizací, výjimečného domu příliš nedochovalo.
80 Vladimír V. Bartovský: Hranice. Lázně Teplice. Hranice 1924.
81 Smetanovo nábřeží 792, 793, 794, 795.
82 Komenského 277.

Prvním výrazným průnikem novodobé architektury do dosud poměrně intaktního historického jádra bylo postavení dvoupatrového Peroutkova obchodního domu na Žerotínově
náměstí.83 Původní dům vyhořel, byl proto z nařízení města na začátku roku 1922 odstraněn
a stavitelem Václavem Jonášem postaven nový, avšak v tradičním konzervativním duchu
architektury váhající mezi moderností a tradicí. Tento styl plně vyhovoval hranické klientele.
Když byl o deset let později na náměstí vystavěn jiný obchodní dům – Beseda - ve stylu moderní zlínské architektury, byla míra tolerance překročena: „Vyjednávání o pronájmu Besedy
pro příští rok není dosud ukončeno. Není vůbec zájemců, kteří by byli ochotni... Poukazují
na stavebně nemožně provedenou Besedu a na její dnešní vzhled.”84
H r a n i c k á

V parteru historického jádra města docházelo ve 20. letech i k dalším drobnějším zásahům.
Za zmínku snad stojí fasáda domu čp. 4 s kubistickými prvky projektovaná v roce 1923 nebo
kubizující projekt z roku 1927.85
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Už před válkou usiloval Akademický feriální klub
vybudovat pomník Janu Husovi. Válečné události realizaci pomníku zdržely. Teprve 5. července 1923 byla
v Sadu Československých legií odhalena socha Jana
Husa vytvořená olomouckým sochařem a medailérem
Juliem Pelikánem. Pro Hranice vytvořil o dva roky








později i secesní sochu atleta pro hrob Václava Jonáše
Požár šesti domů na Masarykově náměstí
1. července 1920.

na hřbitově u Kostelíčka.

Václav Jonáš: Peroutkův obchodní dům, 1922,
Masarykovo náměstí 89.

 Julius Pelikán: Pomník Jana Husa, 1923,

Václav Jonáš: Peroutkův obchodní dům, detail fasády druhého
patra, 1922, Masarykovo náměstí 89.

83 Žerotínovo, Gottwaldovo, dnes Masarykovo
náměstí 89. První poválečná přestavba domu na
náměstí byla provedena už roku 1921 stavitelem
Kopeckým (čp. 119). Tato přestavba však výrazněji
do vnějšího vzhledu budovy nezasáhla.

84 Přehled V, 1935, č. 52.
85 Masarykovo náměstí 74, 75.

Sad Čs. legií, (snímek z 20. let).

 Josef Macharáček: Dům vojenských gážistů,
1925, původní nákres průčelí.

H r a n i c k á
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Od roku 1923 probíhala výstavba dělostřeleckých kasáren u severního nádraží.
Jsou to čtyři dvoupatrové monumentální budovy a řada jednopatrových nebo
i přízemních domů pro 108. dělostřelecký pluk. Uměřený styl klasicizující monumentální architektury u dalších domů vystřídaly prvky národního slohu, podobné pražským
stavbám Pavla Janáka nebo Rudolfa Hraběte z doby kolem roku 1923. Poslední budova
je už puristická. Plány se nezachovaly a dobová literatura se přes četné zmínky omezuje vždy jen na základní informaci: „Východně od severního nádraží počalo se letos se
stavbou dělostřeleckých kasáren, kterážto stavba zřizuje se ohromným nákladem a
práce rozvržena na několik let.”86
Současně s výstavbou kasáren vyvstala potřeba nových bytů pro armádu. Plány
domu pro vojenské gážisty, datované do prosince 1925, podepsal architekt Josef
Macharáček z Olomouce, stavbu provedl hranický stavitel Josef Vostřez. Třípatrová
Pro prostředí tehdejších Hranic je typické

budova stojí na vysokém soklu z neomítaného kamene. Jednoduše řešená fasáda
s hladkou omítkou byla mezi okny kombinována s režným zdivem.87 Uvnitř bylo 9

přežívání pozdně secesního stylu. Geometrickou sece-

bytů, každý z nich „vybaven moderním komfortem”, jak se píše v kolaudační listině.

sí byl ovlivněn především zednický mistr Josef Ernes,

Na začátku 90. let byla budova rekonstruována a upravena na kanceláře firmy

který navrhl a postavil v letech 1923-1924 hlavní
budovu na Staré střelnici88 a v roce 1927 dům

Smoza.

Rudolfa Sutorého ve Hřbitovní ulici 266. V duchu
secese byl postaven i dům v ulici 28. října 125. Ještě
v letech 1931-1932 navrhl a postavil Josef Ernest vilu
po manžele Ing. Julia a Dr. Štěpánku Pollachovy89
v secesním duchu, na členitém půdorysu s arkýřovým
polygonálním oknem a nárožní věží. Prvky tradicionalismu, přežívajícího secesního, lidového a dokonce
i historizujícího dekoru, najdeme u konzervativní

87 Gallašova 51, (5 bytů 1+1, 2 byty 2+1
a další dva byty 3+1).
88 Třída generála Svobody 404.
89 Pod Hůrkou 1065.

Kasárna Jaslo, 1923, Tovární ulice.


86 Vladimír V. Bartovský: Hranice. Lázně Teplice.
Statisticko-topografický a kulturně-historický
obraz, II. upravené vydání, Hranice 1924, fotografie na s. 53.



hranické klientely ještě v průběhu 20. let často.

Josef Macharáček: Dům vojenských gážistů,
1925, Galašova 51.
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1927 se město rozhodlo vystavět uprostřed Sadu

výchozí schéma lázeňského glorietu Pilc působivě

Československých legií hudební pavilón. Stavbu

narouboval moderní styl oproštěný od zdobnosti,

podle návrhu přerovského stavitele Aloise Pilce

jen s japonizující stupňovitou střechou se zdob-

prováděl Alois Jambor, který také původně předložil

nými fiálkami. Ostatní realizace pro Krajinskou

samostatné návrhy glorietu, jeden klasicizující,

výstavu Pobečví byly provizorní a po jejím skončení

na půdorysu osmihranu, bílý s atikou a kupolí,

odstraněny. Tržní pavilón, který v koncepci kolísá
mezi secesí a tendencemi purismu, navrhl místní
stavitel Josef Vostřez. Hlavní pavilón od neznámého
architekta, měl mírně obdélný půdorys, pozoruhodné vstupní průčelí se třemi věžemi nesoucími talíře
na oheň. Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny si podle návrhu neznámého autora90 nechal
postavit japonizující dřevěnou vstupní bránu.

90 Signováno „ing. arch. J. …".

Alois Pilc: Hudební pavilón v Sadu Čs.
legií, 1927, (fotografie ze 30. let).
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a kubizující variantu na tomtéž půdorysu. Na klasické
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Pro Krajinskou výstavu Pobečví v roce

Alois Jambor: Návrhy hudebního pavilónu
v Sadu Čs. legií, 1927, nerealizováno.

a r c h i t e k t u r a

Alois Pilc je autorem i několika vilek v Teplicích a hra-nické sokolovny91.
Její výstavbu provedli v letech 1927-1928 stavitelé Josef Vostřez a Valentin

49
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Kopecký. Puristická stavba s drobnými vertikálními okny spojenými jedinou dlouhou římsou obsahovala v přízemí sál tělocvičny, předsálí s šatnami
a sociálním zařízením, restauraci a byt. V roce 1974 zničil sokolovnu z větší části
požár, do dnešní podoby jí uvedl projekt architekta Gajovského z Ostravy.92
Nová budova pošty na místě domu Křenkových, který sloužil původně
jako městský chudobinec, byla stavěna v roce 1914 Václavem Jonášem,
vítězem soutěže vypsané městskou radou. Ale stavba domu byla přerušena
vypuknutím I. světové války a podle nových plánů se na předchozí výstavbu
navázalo až na podzim 1927. Výraznou dvoupatrovou puristickou stavbu
na Wilsonově třídě93 ovlivnila cihlová holandská moderna. Návrh pochází
od Václava Velvarského z Prahy, prováděcí plány provedl Ing. Hlaváček z Brna








a výstavbu v letech 1927-1929 řídil Alois Jambor.

Neznámý autor: Hlavní pavilón, Sad Čs. legií, 1927.
Alois Pilc: Sokolovna, 1927-1928, Tyršova 880, (stav krátce po
dostavbě, autor snímku Karel Zaoral).
Václav Velvarský: Pošta, 1927, třída 1. máje 321.

91 Tyršova 880.
92 Podrobně: Kulturní kalendář města Hranic, 1977, č. 6, s. 18.
93 Dnes třída 1. máje 321.

Do let 1927 a 1928 spadá také výstavba obytných rodinných domů na Smetanově nábřeží
a v Teplické třídě, které navázaly na čtyři domy Václava Jonáše z roku 1922. Podílela se na ní většina
stavitelů a zednických mistrů, kteří tehdy v Hranicích působili a jsou pravděpodobně i autory plánů.
Domy se blíží národnímu slohu, přejímají všechny tehdy obvyklé stavební prvky a některé jsou
inspirovány kvazifolklórností lázeňských sanatorií.
V době, kdy probíhala výstavba rodinných domů v Teplické třídě, rozšiřovalo se město též
opačným směrem. Mezi městem a nádražím byly vystavěny první činžovní domy v Nádražní ulici.
Pravděpodobně nejstaršími z nich byl rohový nájemní dům pro vojenské gážisty a dům přiléhající94.
Autorem plánů podepsaných v Brně v listopadu 1927 byl architekt Adolf Liebscher. Na stavbě se podíH r a n i c k á
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prolomení, do kterého jsou vsazeny plné balkóny se zaoblenými rohy. Vystupující vchod začleněný do
osy mezi balkóny působí jako samostatný prvek. Jako dominantní prvek fasády využil balkóny a vchod

Bohumil Babánek: Řadový dům pro vojenské gážisty,
1929, Nádražní 1046.

i brněnský architekt Bohumil Babánek u dalšího domu pro vojenské gážisty v sousední ulici Jiřího z
Poděbrad.95 Babánek je také autorem domu vojenských gážistů v Nádražní ulici 1046 z roku 1929.



Sekera – D. K.: Řadový dům pro vojenské gážisty, 1929,
Jaselská 1043, 1044

Jiné dva řadové činžovní domy vojenských gážistů v této části města byly postaveny podle plánů
brněnského architekta Sekery96. Spolu s ním nesou plány z března 1929 ještě další podpis, ovšem

 Sekera – D. K.: Řadový dům pro vojenské gážisty,

nečitelný (D. K.).

Funkcionalistická Novákova vila97 v Miloticích nad Bečvou z konce 20. let je pozoruhodným

příkladem pronikání moderního architektonického výrazu do prostředí moravské vesnice.

94 Nádražní třída 1008 a 1010.
95 Ulice Jiřího z Poděbrad 1009.

96 Ulice plukovníka Švece, dnes Jaselská
1043, 1044, (12 bytů 1+1).
97 Čp. 82.
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leli stavitelé Josef Vostřez, Valentin Kopecký a Alois Jambor. Nárožní komplex nad vstupy ozvláštňuje

schodiště a balkóny, 1929, Jaselská 1043, 1044.

Přestože je Ladislav Vlodek znám především jako grafik, případně malíř, vytvořil především v raném
období řadu sochařských děl, z nichž většina je dodnes v Hranicích. Konečně, před odchodem na pražskou
UMPRUM, se v roce 1925 vyučil u hranického sochaře Josefa Sosny, autora řady zdejších náhrobních plastik,
ale většinou umělecky nevýrazných.98 Na začátku 30. let vytváří Ladislav Vlodek svou nejznámější sochu

– Endymiona - jako místní příspěvek k neoklasicismu 20. let.99 V tomto sochařsky plodném období vytváří
Vlodek i řadu dalších prací, nejspíše zákazníkem orientovaných na realistickou tradici nebo blízké národnímu
slohu. Pro průčelí hranické pojišovny vzniká masivní, schematická dvojice Práce a Spořivost, umístěná
dnes, po rekonstrukci pojišovny v 70. letech, v zahradě na Staré střelnici.

H r a n i c k á
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alespoň pozdní památník obětem I. a II. světové
války na návsi v Opatovicích. Tamější rodák, pražský
sochař, Alois Číhal jej zhotovil v roce 1930. V roce
1948 byl doplněn o pamětní desky padlých ve II.
variuje tradiční typ ukřižování. Po stranách kříže s
korpusem Krista jsou samostatná sousoší – vlevo
postavy klesajícího raněného vojáka podpíraného
druhým vojákem a na pravé straně bědující matka
s klečící dívkou.

Alois Číhal: Památník obětem I. a II. světové války,
1930, náves v Opatovicích.



světové válce. Přísně souměrné sousoší neobvykle



a r c h i t e k t u r a

Z mnoha pomníků I. světové války jmenujme

Ladislav Vlodek: Endymion, 1932, mramor,
areál Staré střelnice.

 Ladislav Vlodek: Poprsí Bethie, 30. léta,
soukromá sbírka.

98 Městský hřbitov a hřbitov U Kostelíčka, několik jeho prací je v areálu Staré střelnice.
99 Zájem o sochařství dominující v jeho tvorbě v období mezi válkami se u něj rozvíjí ve dvou liniích. Jednak navazuje na antickou tradici. Celou
tvorbou se prolíná téma usínajících jinochů, až už je to mramorový Endymion (původní název Usínající muž), sádrové bozetto a velkou plastiku stojícího spáče, nebo obrazy a grafiky s touto tématikou. Patří do širšího okruhu Vlodkových jinochů, a už samotných, nebo ve spojení
s dalšími motivy – Jinoch v letní noci, Jinoch a koně, Jinoch v jeskyni, Jinoch, Jinoch u vody, Jinoch u Bečvy, Sem patří i socha rybáře
(Jinoch u vody), dnes v areálu Staré střelnice a sádrový model k němu. Navzdory realismu ponechávají si všechny tyto práce ve větší
či menší míře odkaz na mytologického Endymióna, sličného mladíka, jenž upadl do věčného spánku, na spícího jinocha jako symbolu
nadčasové krásy, jež je „radostí navěky". Mezi antikou a klasicismem inspirovanou tvorbu patří i Dívka s růží (1932–1933), zakoupená Baou
a dnes na zámku Lešná, Sen (1933), obě z kararského mramoru a pozdější, ve slíveneckém mramoru vytesané poprsí Bethie.
		 Druhá poloha jeho tvorby vychází spíše z národního slohu, určité neoklasicistní tendence si však ponechává. (Např. Práce a Spořivost).
Předním dílem tohoto období, i když nikdy nerealizovaným, byl návrh pěti sousoší na výzdobu památníku na vrchu Vítkově v Praze. Ještě
z konce 30. let pochází socha Srpen (1939) spolu s další hlavou, patrně tvořící dvojici, a návrh na pomník plukovníka Švece.

100 Až do roku 1940, kdy okupační vláda zakázala
u novostaveb rovné střechy, jich bylo užito v Hranicích
jen několik: kromě rodinného domu při škole pro
ženská povolání, má tuto střechu Obchodní dům
firmy Baa (na náměstí, z roku 1932), Wienbergrův
dům (Farní 10, z roku 1933) od Arnošta Wiesnera,
dva řadové domy na Pernštejnském náměstí (111,

Vostřez?) z roku 1931 a sousední dům 112, Hellsnerův
nájemní dům (Mostní 244), Dům pro železniční
zaměstnance (Tovární 1203) a nakonec objekty hranické nemocnice i s nedalekým činžovním domem pro
zaměstnance nemocnice a doktorským domem. Řadu
domů s rovnou střechou však najdeme
v zástavbě lázní Teplic z celého průběhu 30. let.

101 Pernštejnské náměstí 111.
102 Pernštejnské náměstí 112.
103 Přehled I, 1931, č. 5
104 Tamtéž.

Jaroslav Fiala: Odborná škola pro ženská
povolání, 1931-1933, Studentská 1095, (stav
krátce před dokončením).
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Nejvýznamnější realizace vzniknou v Hranicích, podobně jako v lázních Teplice nad Bečvou,
teprve ve 30. letech. Zdá se, že i stavební ruch je v těchto letech ještě výraznější. Hospodářská
krize jakoby neměla na kvalitu práce ani množství realizací žádný patrný vliv.
Poblíž severního nádraží měla být postavena nová budova Živnostenské školy pokračo
vací. Eduard Žáček z Brna navrhl v říjnu 1931 rohový jednopatrový funkcionalistický dům. Ke
stavbě ale nikdy nedošlo a škole byly propůjčeny místnosti v bývalé německé škole na Motošíně.
O rok dříve vytvořil Jaroslav Fiala, rovněž brněnský architekt, plány odborné školy pro
ženská povolání v Hranicích (Rodinná škola Charlotty Masarykové), podle kterých vystavěl dům
v letech 1931–1933 místní stavitel Vladimír Hudec. Zatím co Fialův funkcionalisticky vyzrálý projekt počítal s rovnou střechou, velkoplošnými okny, předsunutým vstupem a k hlavnímu bloku
budovy přistavěným zadním traktem, po změnách plánů byla vystavěna nevýrazná budova
dnešní zdravotní školy s valbovou střechou. Sousední rodinný dům pro školníka je až na několik
detailů shodný s plány Jaroslava Fialy a svým rovným zastřešením se stal první známou použitou
rovnou střechou v Hranicích.100
Místní stavitel Josef Vostřez vystavěl v roce 1931 na úzké gotické parcele v centru města
třípatrový dům pro paní Krčovou101. Citlivě řešený funkcionalistický dům s rovnou střechou
má oproti okolní zástavbě částečně předsunuté průčelí posazené na nárožní válcový pilíř. V
přibližně stejné době byl od neznámého architekta vystavěn i sousední dům vysazený na třech
sloupech, s rovnou střechou, jemnými barevnými obkladovými proužky podél oken a s šikmo
ustupujícím průčelím v přízemí.102
Ke změnám dochází i přímo na náměstí. V roce 1929 vyhlásilo město veřejnou soutěž
na postavení nového kulturního domu Beseda na místě starší zchátralé budovy. Stavba financovaná městem, na tak exponovaném místě, navíc budoucí kulturní středisko - to vyvolávalo

zvýšenou pozornost i kritiku. „Zřízení kulturního domu
je nezbytnou nutností, nemá-li duchovní vývoj Hranic
utrpěti v budoucnosti újmy.”103 K účasti na soutěži byla
vyzvána řada architektů z celé republiky (Bárta z Bratislavy,
Josef Macharáček z Olomouce, Alois Pilc z Přerova, Miloš
Laml, Valentin Hrdlička a Sekera z Brna, Leopold Jungmann
z Prahy a místní stavitelé Eduard Nelhiebl, Václav Hudec,
Josef Vostřez, Valentin Kopecký, Josef Ernest a Alois
Jambor). Porota, ve které byli mimo jiné také Čeněk
Brada za Spolek československých inženýrů a architektů
v Moravské Ostravě a J. Lošák za Spolek stavitelů v
Olomouci, vybrala jako nejlepší projekt návrh Valetina
Hrdličky, a to především pro „jednoduché konstruktivní
řešení fasády, zapadající do okolí", jak se píše v odůvodnění
rozhodnutí. Na druhém místě byl oceněn návrh Miloše
Lamla a třetí cenu získal Leopold Jungmann. Místní stavitel Valentin Kopecký předložil projekt spolu s brněnským
architektem Vladimírem Škárou. Přestože původně byl
k postavení domu vyzván Miloš Laml, k výstavbě pro
neshody nedošlo a první oceněný, Valentin Hrdlička, navrhl
užší soutěž, při které bude rozdána jeho cena. Současně
došlo ke změně záměru výstavby. „U příležitosti 80.
oslav narozenin prezidentových bylo usneseno vystavět
v Hranicích Masarykův kulturní dům, protože Beseda
nevyhovuje již svému poslání...”104
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povolání, 1931, původní návrh.



 Jaroslav Fiala: Odborná škola pro ženská

I když se 4. února 1930 uskutečnilo druhé kolo soutěže
vypsané na výstavbu Masarykova kulturního domu, na žádném
z předložených návrhů se porota neshodla a v anonymní soutěži
byl výstavbou nakonec pověřen Václav Hudec. Ale po dalších
jednáních, především pro nedostatek financí bylo navrhnuto,
aby místo výstavby nového kulturního domu, byla přestavěna
Beseda a označena jako Lidový výchovný dům. Tento návrh
byl také v lednu 1931 přijat. Beseda - společenský sál s restaurací - byla tehdy ve špatném stavu: „Helfštýn má konkurenta.
A víte kde? V Hranicích, a dokonce na náměstí. Postůjte
Konečně na jaře 1933 přistoupil stavitel Hudec i k výstavbě
zadního traktu s divadelním sálem. Otevření Besedy v prosinci 1933

záslužné činnosti státního památkového úřadu. Zvýší-li se tím
v Hranicích cizinecký ruch - je ovšem otázka!”105 Ale i rekon-

je v místních novinách hodnoceno s rozpaky: „Kavárna se velmi

strukce se pro špatný stav budovy ukázala být nereálná.

líbí, avšak jest škoda, že po stranách nejsou kavárenské boxy.
Jest však ještě dost jiných věcí, na které se při stavbě a zařízení

Firma Baa, jenž měla mít podle dohody s městem

Besedy zapomnělo...u oken, která jsou jen jednoduchá, nejsou

54

v přední části domu svůj obchod, si proto v roce 1932 „postavi-

ochranné závěsy proti vnikání mrazivého větru...kamna nestačí

la co nejvhodnější přední budovu, avšak na vyřešení zadní, pro

místnost aspoň jen snesitelně vytopit...také ventilace je naprosto

a r c h i t e k t u r a
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chvíli před Besedou, když jdou cestující z dráhy. Při pohledu
na tuto hranickou rozvalinu již mnohý z nich blahořečil

město důležitější části domu, nemohla míti zvláštního zájmu...

nevyhovující... Jak jsme seznali, šatna vůbec nevyhovuje. Tyto až

nyní je nutno vlastní Besedu přizpůsobit hotové již přední Baově - části domu.”106 Pod plány je za projekční oddělení

zarážející nedostatky, které svědčí o nepromyšlenosti a přílišném
chvatu při provádění celé přestavby...”108

firmy Baa ve Zlíně podepsán architekt Pazdírek.107 Dům

Jakékoliv adaptace, opravy průčelí, modernizace obchodů

navrhli zcela v duchu zlínských skeletových staveb o modulové

a výkladů, stejně jako vylepšení štítů, pokud dodávaly městu

vzdálenosti mezi sloupy a s velkoplošnými skly výkladů a oken.

modernější vzhled, ale nebyly příliš odvážné, přijímalo obyvatelstvo
s pochopením a často i s ovacemi: „Pro zkrášlení města. Městská
spořitelna značným nákladem pořídila na svém domě červený
neónový nápis, jenž obohatí a zpestří osvětlení náměstí. Bylo



by si přáti, aby také ostatní obchodníci použili jako velmi účinné
reklamy neonu, který lahodí zraku a zkrášluje město.”109
Projekční oddělení firmy Baťa: Obchodní dům firmy Baťa a kulturní zařízení
Beseda, 1932, Masarykovo náměstí 121, (fotografie z 50. let).



Původní historizující průčelí Besedy, Masarykovo náměstí 121, (fotografie
z roku 1932).

105 Přehled IV, 1932, č. 13.
106 Přehled III, č. 5, 1933.
107 Plány byly podepsány 3. listopadu 1932.
108 Přehled III, č. 5, 1933.

109 Přehled VI, č. 5, 1936.

Od roku 1932 se přece jen mění stavebnická klientela. Určité nasycení místní poptávky po nových
vilách a obchodních domech spolu s pokračující, a stále naléhavější, světovou hospodářskou krizí vede
k úbytku soukromých zakázek. Velká nezaměstnanost a bída nutí město k využití nezaměstnané pracovní
síly organizováním veřejně prospěšných staveb i k různým systémům půjček a úlev. Byla vystavěna Beseda,
dům rodinné školy Charlotty Masarykové, proběhla přestavba interiérů radnice. Ve velkém jsou budovány
štěrkové i asfaltové silnice a dláždění městských ulic. Tyto práce měly kromě zajištění pracovních příležitostí
a zvelebení města i nedozírný vliv na jeho každodenní život. Redaktor místního týdeníku Přehled si

mi - jak bylo soukromě naměřeno - rychlostí až 40 km! Je-li bláto nebo sněhová plískanice, dovede si
každý představit, jak vypadá šat nešastných chodců, zdi domů hranických občanů a výkladní skříně
obchodníků...”110
V období hospodářské krize se opět začalo uvažovat o výstavbě Labsko-dunajsko-oderského
průplavu. Mezinárodní úřad práce a studijní výbor Rady Společnosti národů navrhl realizovat tento projekt
pro zmírnění následků nezaměstnanosti. V místech nynější Kropáčovy ulice byl projektován přístav k překládání zboží a Hranice se měly stát městem „značné obchodní důležitosti”. Proto byl opět obnoven zákaz
staveb v údolí Bečvy. K realizaci projektu však nikdy nedošlo.
V letech 1932-1936 se stavěla III. a IV. kolej na trati Hranice - Přerov, provázená výstavbou cihlových



viaduktů. Do roku 1936 také spadá počátek vleklého sporu, zda budou železniční výtopny zřízeny v Krásně
Arnošt Wiesner: Rodinný dům
JUDr. Weinbergera, 1933,
Farní 10, (současný vzhled).

u Valašského Meziříčí nebo v Hranicích. Výtopny byly nakonec postaveny v Krásně, celý spor je ale dokladem, jak se hraničtí občané i představitelé města snažili o jeho zprůmyslnění.
Pražský architekt Otakar Štěpánek je autorem dvou stejných, stroze funkcionalistických, nevýrazných
řadových domů111 v ulici Gallašově a ulici 28. října navržených v roce 1932 pro stavitele Aloise Jambora.

Významný brněnský architekt Arnošt Wiesner navrhl rodinný dům pro JUDr. Weinbergera112,

který postavil v krátkém čase od března do října 1933 místní stavitel Vladimír Hudec. Řadový jednopatrový
dům má hladkou světlou omítku načervenalé barvy. Nápaditou prokomponovaností červeně natřených
oken zasazených v rovině zdi a roletových vrat garáže působí velmi sugestivně. Celkový výraz průčelí ještě
umocňuje červenými kachličkami obložený sokl a okolí dveří. Vnější barevnosti odpovídají některé prvky
ve vnitřním prostoru, schodiště a chodby mají červenou xylolitovou podlahu.

110 Přehled II, 1932, č. 11.
111 Ulice 28. října 127 (tiskárna Grafema)
a Galašova ulice 175.
112 Farní 10.
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předpis se však nedodržuje. A osobní nebo nákladní automobily projíždějí úzkými uličkami hranický-
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v poněkud jiné souvislosti stěžuje: „Jak známo, smí automobily jezditi městem jen 6 km rychlostí. Tento



Novákova vila, konec 20. let 20. století, Milotice nad
Bečvou 82, (současný vzhled).



Procházka: Mauzoleum obětem I. světové války, 1936, Městský
hřbitov.

blok na obdélném půdorysu, postupně se směrem
vzhůru zužující v podstavec osazený sochou lva.
Pomník navrhl a stavbu řídil major Procházka.
Ve druhé polovině 30. let byla představiteli
Právě dominantní užití barevnosti, ve funkcionalismu nevídané, činí tuto stavbu zcela ojeH r a n i c k á
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dinělou. V pražském funkcionalismu se objevují barevná řešení jen výjimečně, a to až po roce
1934, což je možná dáno předcházejícím odporem českého kubismu a funkcionalismu k folklórní
barevnosti obloučkového národního slohu. Užití barevnosti je však v českém funkcionalismu
zmiňováno už dříve, především ve stati Víta Obrtela O barvě a architektuře (1930-1931).113
K emocionálně laděnému funkcionalismu odkazují u Wiesnerova hranického díla obývací místnosti
prvního patra se stropem děleným dekorativními dřevěnými trámy bez nosné funkce. V roce
1960 byly přistavěny příčky ve třech místnostech, poslední patro sníženo a změněno na podkroví,
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původně rovná střecha byla nahrazena sedlovou.
V Kropáčově ulici, kde již stály vily z doby před I. světovou válkou, postavil v roce 1934
Valentin Kopecký jednopatrový funkcionalistický rodinný dům114 pro MUDr. Čeňka Roháče,
primáře hranické nemocnice. Plány zhotovil Josef Zlámal, stavitel ze Vsetína. Do roku 1934 spadá
také výstavba budovy husitského sboru v Drahotuších. Členitá budova s vysokou věží a sed-

města Hranic vyhlášena veřejná soutěž na zhotovení
sochy T. G. Masaryka. V soutěži, kterou provázela rivalita mezi jednotlivými místními politickými
stranami, bylo nakonec v roce 1937 zhotovení
sochy zadáno místnímu Ladislavu Vlodkovi a Karlu
Lenhartovi z Olomouce. Dokončená bronzová socha
se však svého osazení na místo dnešního Školního
náměstí už nedočkala. Před nacisty byla schována ve
škole na třídě 1. máje v místnosti na nářadí. Ale úkryt
byl prozrazen, socha odvezena a pravděpodobně
roztavena. Ještě v roce 1940 vytvořil Ladislav Vlodek
bronzovou sochu Panny Marie pro hrob rodiny
Vinařovy U Kostelíčka.115

lovou střechou pozoruhodně kombinuje tradicionalistické prvky charakteristické pro obdobný
druh architektury a aktuální podněty funkcionalismu. Je jedinou významnou sakrální stavbou
na Hranicku v meziválečném období. Následující rok si na levé straně Bečvy, v dnešním katastru
Teplic, nechala MUDr. Š. Klímová z Brna postavit letní vilu. Jak uvádí dobová literatura, při stavbě
bylo v Hranicích poprvé použito ocelové kostry, struskových cihel a sololitových desek jako izolace.
Stavební ruch v roce 1936 výrazně poklesl. Pravděpodobně se momentálně uspokojila klientela z řad majetnějších obyvatel. Ovšem v tomtéž roce podle návrhu Karla Kotase dokončoval
Alois Jambor přestavby sanatoria a restaurace Bečva na kolonádě v Teplicích a probíhaly zde práce
na řadě dalších projektů. Přímo v Hranicích bylo na zrušeném vojenském hřbitově vybudováno
technickou rotou 34. pěšího pluku mauzoleum obětem I. světové války: mohutný betonový
115 Druhou světovou válkou pro Vlodka výrazně sochařské období tvorby končí. Ještě na přelomu
113 Rostislav Švácha, Od moderny
k funkcionalismu. Odeon, Praha 1975,
čtyřicátých a padesátých let je stejně jako ostatní sochaři sdružení ve Svazu výtvarných umělců
s. 435.
v Olomouci vyzván, aby vytvořil několik památníků II. světové války. Vzniklo tak pět památníků
114 Čp. 817.
Padlým rudoarmějcům – pro Lipník (zničen vandaly v 80. letech), Jindřichov, Skaličku, Špičky,
Horní Těšice. Ale změnou společenských poměrů mizí už tak skrovné zakázky, pro drobné
hranické zadavatele vytváří Vlodek ještě několik náhrobních plastik a se sochařstvím končí.

Josef Danda (?): Vlakové nádraží Hranice na Moravě-sever, 1938,
Nádražní 498.



působícímu strohému a uniformnímu hladkému průčelí je opačná
strana domu, odkrývající jeho vnitřní uspořádání. Vytvořena je

funkcionalismem poznamenané, podoby, s ústřední halou v jednopatrové budově a

celá z režných cihel, pročleněná balkóny a vystupujícím tělesem

s čekárnami, restauracemi a úřadovnami po stranách. Správní budova v komplexu

schodiště. Kromě Hellerova domu provedli Ludvík Heinschel

nádražních budov je nápadně podobná domu na Pernštejnském náměstí, kde mělo
sídlo Dělnické konsolidační a úsporné družstvo.116 Užití kruhových oken, sloupů,

a František Smolka v roce 1935 také adaptaci bytu Hellerovy
továrny.120

osobité kompozice oken, luxferů a dalších prvků na hlavní budově by odkazovalo

Nejvíce činžovních domů bylo i v těchto letech postaveno

k architektovi Karlu Caivasovi, což by souhlasilo i s dobou architektova zdejšího

mezi městem a severním nádražím na náměstí Jiřího z Poděbrad

působení při četných dalších stavebních realizacích. Ještě pravděpodobnější je

a v sousední Nádražní ulici. Z této doby patří mezi ty výraznější
dva nájemní domy pro chudé města Hranic121 postavené v

autorství Josefa Dandy, který ve stejné době jako zaměstnanec ředitelství železnic
v Olomouci navrhuje nádraží pro nedaleké Teplice nad Bečvou a rok nato pro téhož
investora staví nájemní dům pro železniční zaměstnance v Hranicích117. Tento ryze

roce 1942 podle projektu bratří Šlapetů z Olomouce. Třípatrové

funkcionalistický dům s plochou střechou má 12 bytů 1+1 uspořádaných centrálně

středovým rizalitem. Kompozice průčelí, ovšem v jednodušší

se schodištěm uprostřed. Krátké, prosklené chodby od schodiště k bytům mají stěny
z červených neomítnutých cihel a velká podélná okna.118

podobě, byla zopakována v 60. letech na činžovním domě Pod

nájemní domy mají osově řešené průčelí s mírně předstupujícím

V druhé polovině 30. a na počátku 40. let byla v Hranicích postavena řada
činžovních domů. Mnoho z nich patří ke stavbám nevysoké úrovně, prefabrikovaně
a bez invence projektovaným místními staviteli. O to pozoruhodnější je činžovní dům,
jenž nechal pro své zaměstnance postavit továrník Štěpán Heller119. Plán podepsali
architekti Ludvík Heinschel a František Smolka, oba z Moravské Ostravy. Z původně
předpokládaných dvou činžovních domů byl postaven pouze jeden, a to Vladimírem
116 Dělnické konsolidační a úsporné družstvo,
Švehlova ulice, dnešní Jiráskova 177. Dům
s hojně užitým prvkem sloupu má šikmo
ustupující průčelí přízemí oproti prvnímu
patru, okna jsou obložena tenkými tmavě
červenými obkladovými pásky.
117 Rok 1939, Tovární 1203.

118 Pro dvanáct malometrážních bytů hodnotí
Jaroslav Pelan tento Dandův dům výrazně
negativně – viz. Jaroslav Pelan, Chcete
stavěti? Co má každý věděti než začne se
stavbou. Praha 1941, s. 89.
119 Mostní 224.
120 Čp. 211.
121 Náměstí krále Jiřího z Poděbrad 1276, 1277.



Hudcem, v době od května 1935 do října 1938. Kontrastem k velice jednoduše

L. Heinschel – František Smolka: Hellerův nájemní dům, průčelí
a strana do dvora, 1935-1938, Mostní 224.
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Na rok 1936 byla plánována přestavba hranického severního vlakového nádraží a
výstavba nové nádražní budovy. Provedena však byla až o dva roky později do ty-pické,

a r c h i t e k t u r a

Josef Danda: Nájemní dům pro železniční zaměstnance, 1939,
Tovární 1203.

Veřejná nemocnice v Hranicích byla zřízena už v roce 1857 a stala se jednou z nejstarších veřejných nemocnic
na Moravě. Už v roce 1922 se začala městská rada vážně zabývat rozšířením stávající nemocnice nebo dokonce vybudováním nové. V roce 1932 proběhla neúspěšná veřejná soutěž, kdy porota v prvním kole uznala za nejlepší náčrt
brněnského architekta MiIoše Lamla. K další veřejné soutěži byli vyzváni architekti Otmar Pazourek, společníci Kolář
a Rubý (všichni z Moravské Ostravy), Leopold Jungman, který se už zúčastnil soutěže na Masarykův kulturní dům,
František Švancara z Brna a místní Josef Vostřez. Nakonec ještě v roce 1935 proběhla řada jednání s pražským architektem Jaroslavem Stockarem-Bernkopfem. Ten vypracoval podrobné plány s rozpočty a předpokládaným celkovým
nákladem 12 miliónů korun. Ty však město k dispozici nemělo. Z četných zpráv v místním dobovém tisku je zřejmá
řevnivost mezi jednotlivými hranickými politickými stranami, jež se stala hlavní příčinou, proč se stavba stále oddalovala.
H r a n i c k á
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nalistickému řešení úkolu: „co funkce, to samostatná stavební jednotka”. Výstavbu areálu prováděli místní stavitelé
Vladimír Hudec (domy pro primáře a sestry) a Josef Číhal ml. (hlavní budova). Součástí koncepce nemocnice byla i
výstavba nedalekého činžovního domu pro její zaměstnance123 a sousedního doktorského domu.
Brněnský architekt Bedřich Rozehnal se po úspěchu výstavby Ústavu pro léčbu zářením na Žlutém kopci v Brně
začal specializovat na oblast nemocnic (Nové Město na Moravě, Dačice, Kyjov). V těchto velkorysých pavilónových
souborech nemocnic vytvořil nový typ zdravotnických zařízení, odpovídajících technologickým i psychickým
potřebám lékařské péče. Jeho lůžkové pavilony jsou většinou navrženy v modulu 7 m jako dvojtrakty. Temné chodby
se snažil maximálně eliminovat a nahrazovat prosklenými prostorami pro denní pobyt pacientů. Osobitým detailem
Rozehnalových staveb jsou velké plochy ze skleněných tvárnic uplatněné v interiéru i exteriéru. Ale v řadě jeho
realizací se pozdní hranická nemocnice bohužel řadí k profánnějším Rozehnalovým stavbám.
122 Bedřich Rozehnal měl tehdy již za sebou studijní cesty po Švýcarsku, Francii a Belgii. V kanceláři
Prof. Ing. Vl. Fischera pracoval na nemocnici pro Dačice, Jubilejní nemocnici úrazové pojišovny
dělnické v Brně a samostatně na nemocnici pro léčení rakoviny v Brně (Dům útěchy).
123 Pod nemocnicí 1283, 1282.
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Výstavba byla zahájena až po předání stavebního fondu i staré nemocnice na konci roku 1936 z majetku města
do vlastnictví hranického okresu a svěření výstavby nové nemocnice architektům Bedřichu Rozehnalovi a Hubertu
Svobodovi z Brna. Dispoziční řešení nemocnice navržené Bedřichem Rozehnalem122 odpovídalo pravověrně funkcio-

Bedřich Rozehnal – Hubert Svoboda:
Nemocnice, 1937-1948, Zborovská 1245.

 Bedřich Rozehnal – Hubert Svoboda:

Nemocnice, 1937-1948, Zborovská 1245,
(detail vstupu).

Už v roce 1940 se v Hranicích poprvé objevila představa využití bohatých naleziš devonských vápenců pro výrobu
cementu. O postavení cementárny projevila zájem Podolská cementárna v Praze, k realizaci ale nedošlo.
Architekt Jaroslav Pelan z Prahy publikoval v knize Chcete stavěti? půdorys rodinného domu z roku 1939 pro blíže
neupřesněného hranického stavebníka. Rovněž tento dům, řešený podle zásad funkcionalismu, nikdy nebyl, pokud se
podařilo zjistit, realizován.124

se stejně jako řada dalších architektů ani ve svých nejfunkcionalističtějších dílech nezbavil kotěrovského tektonického
cítění. Byl tak jedním z mnoha, kteří stáli v opozici vůči Teigeho programu vědeckého funkcionalismu. Ve druhé polovině
30. let vyznívají Caivasovy stavby jednoznačněji vědecky, avšak už v roce 1939 jeho tvorbu charakterizují výrazné romantizující či ruralistické tendence.
Karel Caivas vytvořil v Hranicích a v blízkých lázních za poměrně krátké období

60

tří let pozoruhodný soubor sedmi staveb. To je perioda, která nemá v jeho ostatním
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čtyři hranické vily a jeden řadový dům v historickém jádru města. Některé ze skrovně

díle rozsahem, uceleností, ani významem obdoby. Nepochybně navrhl dvě teplické a
dochovaných plánů nesou razítko se jménem a adresou „Dr. Ing. K. Caivas, projekční
kancelář architektonická, Praha XVI. 588, telefon 44832", jiné jsou vyhotoveny místním
Vladimírem Hudcem, který byl stavitelem všech Caivasových hranických staveb.
Nejstarší z doložených Caivasových realizací v okolí města je rodinný dům
vedoucího lékaře lázní dr. O. L. Sterna v Teplicích nad Bečvou126 z let 1938-1939. Caivas
ho navrhl jako obdélný dům s pásovými okny, terasou a šnekovým schodištěm propojující
stavbu se zahradou upravenou podle návrhu pražského architekta Josefa Minibergera.
Celkové řešení domu si ještě uchovává strohou uměřenost vědecky orientovaného
funkcionalismu, i když ozvláštněnou některými emotivně laděnými prvky (organický tvar
garáže, zvlněná atika). V 50. letech byla při zřízení nové bytové jednotky v přízemí hala
rozčleněna několika přepážkami.
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Moderní architektura v Hranicích nemá ucelený vývoj, objevují se jen ojedinělé stavební počiny vynikající úrovně
bez vzájemných vazeb. Ve větší míře i určité vývojové ucelenosti je v Hranicích zastoupeno jen dílo Karla Caivase.125 Ten

Karel Caivas: Sternův rodinný dům, 1938-1939,
Teplice nad Bečvou 67.

124 Jaroslav Pelan: Chcete stavěti? Co má každý věděti než začne se stavbou. Praha 1941, s. 89. Na tuto knihu mne upozornil Doc. PhDr. Rostislav
Švácha, za což mu děkuji.
125 V kontextu české architektonické moderny je pokládán víceméně za druhořadého, a nikterak pozoruhodného, Kotěrova žáka. Pavel Zatloukal se
zmiňuje o jeho vilách v Teplicích s dodatkem, že je též autorem rodinného domu P. Maruštíka v Hranicích. Poslední, a víceméně výjimečnou, zmínkou
o Karlu Caivasovi z poslední doby je článek Petra Krajči, který se, podobně jako Švácha, o Caivasových mimopražských realizacích vůbec nezmiňuje
a pravděpodobně mu ani nebyly známy. Ve svém celku tak zůstávaly až do nedávna Caivasovy hranické realizace zcela zapomenuty.
126 Čp. 67, Teplice nad Bečvou. Stavbu provedl stavitel Alois Jambor, přestože ostatní Caivasovy hranické a teplické stavby realizoval Vladimír Hudec.

Vila JUDr. Stanislava Tomance127 z roku 1938 patří k nejzajímavějším hranickým stavbám
meziválečného období. Dvoupatrový objekt s valbovou střechou je působivý především díky prvnímu
patru, které je z poloviny na kamenné podezdívce a z druhé části volně vysunuto nad zemí a podepřeno
třemi válcovými pilíři. Díky kontrastu subtilního přízemí, masivního prvního patra a lodžie s předsunutou
střechou, působí dům labilním dojmem, který ještě umocňuje umístění na vyvýšený svažitý terén. Dojmu
také napomáhá plnostěnné zábradlí lodžie druhého patra, jež tak opticky zhmotňuje první patro. Užití
zaoblených rohů bezpochyby počítá s jejich plastickým účinem ve světle a koresponduje s konkávním vyk-

stěny, světlého dřeva u lodžie a neomítaného kamene podezdívky. Tomancova vila do značné míry revokuje
Le Corbusierův styl ve shodě s tendencemi tehdejšího emocionálního funkcionalismu členů pražského
Mánesa. Tyto tendence jsou blízké i teplickým stavbám manželů Oskara a Elly Oehlerových.128
Oblíbené zaoblené rohy průčelí a subtilní sloup nesoucí první patro Karel Caivas použil také při stavbě
řadového domu Kontribučenské záložny na Pernštejnském náměstí.129 Na tomto pohledově exponovaném
místě se snažil Vladimír Hudec podle plánů podepsaných Caivasem postavit moderní dům, který by nebyl
v rozporu s okolní zástavbou historického jádra města a nenarušil přilehlé renesanční podloubí. To je ostatně
i oficiální požadavek města: „Nečiníme zásadních námitek proti přestavbě dle projektu, když bude
zachováno loubí s jeho klenbou a když vnějšek bude upraven vzhledně, aby nerušil v obraze náměstí.
Požadujeme, aby na střešní krytinu bylo použito hladké tašky pálené a aby na průčelí místo obkládaček,
které jsou často vtíravě zbarveny, bylo raději užito vzhledné omítky neutrální barvy. Hlavní průčelí
je nevyvážené vinou velkých sdružených oken do sálu. Navrhujeme rozdělení na tři okna s úzkými



pilířky a s vertikálním dělením, čímž se vzhled průčelí uklidní. Jsou-li snad v domě stropy nebo klenby
Karel Caivas: Kontribučenská záložna,
1938-1943(?),
Pernštejnské náměstí 110.

zdobené štukaturou, žádáme o zprávu. Jednali bychom pak se stavebníkem o možnosti zachování této
výzdoby...”130
Dopis vrchního rady správní osvětové služby je dokladem mimořádného zájmu o zachování vzhledu
původního jádra města podle tehdejších metod památkové péče. Proto nebyla povolena ani původně
předpokládaná výstavba druhého patra. Všechna tato opatření ale nakonec zcela narušila původní Caivasovy
plány, navržené v duchu dobového oprávnění moderní architektury na vlastní výraz, a to i v historickém
jádru města. I tak Caivas nahradil mohutný sloup s klenbou loubí subtilním betonovým sloupkem, aby docílil
více světla pro přízemní místnosti v podloubí a současně zvýšil průjezdnost blízké frekventované cesty.
Nejednoznačné a rozporuplné je datování přestavby tohoto domu a především doba Caivasova
podílu na rekonstrukci. Podle písemných zpráv pamětníků se dům znovu přestavoval za okupace v letech
1943-1944, kdy však již platil všeobecný zákaz stavební i projektové činnosti.
127 Jurikova 246.
128 Jimi navržený rodinný dům Na bateriích 13 v pražských
Střešovicích je dispozicí dvou budov umístěných vzájemně
ve tvaru T obdobný Říhovského vile v Teplicích z let
1933-1934 (čp. 59, Teplice nad Bečvou).

129 Kontribučenská záložna (Freibergrova lékárna), Pernštejnské
náměstí 110.
130 Archiv Stavebního úřadu Městského úřadu v Hranicích.
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okno, jenž je zde variováno v podobě předsunuté části boční stěny. V kontrastu materiálů je užito hladké bílé

a r c h i t e k t u r a

rojením na severozápadní straně domu, které přechází v typický Caivasův architektonický prvek - arkýřové

a ve všech ohledech skromnější. Vystavěna je na výrazné kamenné, neomítané podezdívce s rozlehlou terasou
na vstupní straně domu a stejně velkým balkónem na odvrácené straně. Její profil volně odkazuje na parník
s palubou na přídi a zádi a s předimenzovanou střední částí. K této inspiraci, která je patrná i u komínů a dalších
detailů původního návrhu Maruštíkovy vily, se hlásí i četné užití horizontálního trubkového zábradlí, případně,
pro Caivase typického kulatého okna. Vstupní průčelí domu vytváří protiklad k ostatním stranám, kde první
patro z tmavých roubených trámů poněkud ustupuje z půdorysné dispozice a je členěno na každé straně vždy
jedním oknem. Kontrastu průčelí s privátními stranami domu vedoucími do zahrady, dostatečně známému
i u jiných funkcionalistických autorů, využije Caivas znovu nápaditě u Maruštíkovy vily.
H r a n i c k á
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Teplický rodinný dům F. Poledny z let 1939-1940 je nejromantičtější ze všech Caivasových realizací.
Poměrně rozlehlá vila byla umístěna na vyvýšenou skálu vysoko nad údolí řeky Bečvy s krásnou vyhlídkou
na Hranice. Dům slučuje celou řadu oblíbených autorových motivů, které svědčí o soustavné, a stále důslednější,
aplikaci individuálních emotivně působivých prvků: arkýřovitě vysunuté, velkoplošné okno obývací místnosti,
vytahovaná omítka, střídání přírodních materiálů - cihlový obklad, hojné užití dřeva, střecha výrazně přesahující
půdorys stavby nebo z dřevěných trámů po obvodu domu vytvořená část pod střechou.
Rodinný dům ve Skalní ulici 275, tzv. Seidlovu vilu, pojal v letech 1939-1940 Karel Caivas jako obdélnou
stavbu s valbovou střechou, soklem z červeného režného zdiva, vytahovanou omítkou a vnějším šroubovitě
zatočeným schodištěm. V bočním pohledu dům upoutává kombinací výrazně podélných oken a jednoho nesymetricky umístěného kulatého okna, jenž jsou v kontrastu s ostatními rytmicky uspořádanými stranami domu.
Caivasovo typické arkýřovitě vysunuté velkoplošné okno má výplň ze skleněných tvárnic.
131 Pod Hůrkou 1065.



Snaha aplikovat na strohé, emotivně neuspokojivé, funkcionalistické pojetí individuálnější prvky, je zřejmá
i u Kerbrova rodinného domu.131 Karel Caivas ho navrhl snad již v roce 1938. Původně letní vila je menší

Karel Caivas: Seidlův rodinný dům, 1939-1940,
Skalní 275, (1) hlavní vchod, (2) severní strana, (3)
severní a západní strana,
(současný stav).

 Karel Caivas: Seidlův rodinný dům,

1939-1940, Skalní 275, (1) severní strana, (2)
jižní strana, (3) východní strana,
(4) západní strana s hlavním vchodem.

H r a n i c k á
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Karel Caivas: Polednův rodinný dům, 1939-1940, Teplice nad Bečvou 70.
Karel Caivas: Kerbrův rodinný dům, 1938, Pod Hůrkou 1065.




vesnické architektury, jako jsou roubení, oblouk a sloup. Podobný účel mají
i drobné doplňky, například iniciála vlastníka domu „M” v kruhu při vstupu
do domu a na žerdi na stěně nebo emblém lékárny na Kontribučenské
záložně. Původní postuláty funkcionalismu jsou narušovány také častými
oblými prvky, jako je zaoblení rohů Tomancovy vily a lékárny nebo oblý tvar
zdi plotu u Polednovy vily.
Užití obdobného tvarosloví, práce s protikladností oficiální uliční strany

Obdobné pojetí funkcionalismu není v české architektuře výjimečné,

domu a ostatních stran, je typická prakticky pro všechny Caivasovy hranické
rodinné domy a snad nejvýrazněji patrné u rozlehlé Maruštíkovy vily132, která

o to častější je v moravském prostředí nebo přímo v Hranicích. Za příklad
může posloužit jak barevně řešený Weinbergerův dům133 od Arnošta

je vyvrcholením Caivasových zdejších realizací a jednou z posledních staveb

Wiesnera se stropem v interiéru děleným dekorativními dřevěnými trámy bez

před válečným pozastavením stavební činnosti. Navázal v ní bezprostředně

nosné funkce, tak pozdější vila ppkl. Frice od olomouckého Lubomíra Šlapety.

na podněty Kerbrovy, Polednovy a v menší míře i Seidlovy vily. Na vstupní

Domy s romantickou nótou byly mnohem bližší hranickému prostředí a duchu

straně, podobně jako u Kerbrova rodinného domu a v kontrastu k ostatním

místní klientely než radikalismus vědeckého funkcionalismu. V místní zástavbě

stranám, je promyšlená, téměř symetrická, kompozice oken různých velikostí

je proto možné najít desítky dokladů, od dílčí inspirace v užití některého

a dvou balkónků ve výsledném harmonickém uspořádání. V protikladu k ní

individuálního prvku (vytahovaná omítka, způsob obložení, dispozice stavby)

působí strany boční a především strana zadní přísnou uměřeností a řádem

až po přímé napodobeniny, ovšem bez citlivého dořešení některých detailů.

symetricky rozvržených oken s převažujícím horizontálním působením.
Nárožní lodžiové motivy vytváří průnik tělesa do stavby podobně jako průnik
tělesa arkýře svědčí o snaze o plastickou modelaci. V původních nákresech
domu jsou patrné četné odkazy na parník nebo obecně na nautickou symboliku. Ale tyto prvky, jako centrálně umístěné komíny na hřebenu střechy, vždy
po jedné straně zkosené, parníková zábradlí, nebo vedle schodiště zešikmená
zaoblená podezdívka upomínající na zá lodi se do vzhledu výsledné stavby
nepromítly. V interiéru je řada původních, Caivasem navržených, doplňků, od
podlahy, nábytku, osvětlovacích těles až po užití horkovzdušného topení s
rozvodem po domě.
Caivasův ruralismus změkčuje původní funkcionalismus užitím různých

132 Z let 1940-1941, Havlíčkova 1268.
133 Z roku 1933, Farní 10.

Karel Caivas: Tomancův rodinný dům, 1938,
Jurikova 246.



režné zdivo soklu, pálená krytina), návratem k valbové střeše i různých prvků



struktur materiálů (neomítaný kámen, hrubá struktura omítky, tmavé dřevo,
Karel Caivas: Maruštíkův rodinný dům, 19401941, Havlíčkova 1268.
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To se stalo především vile ppkl. Augustina Frice134,
která úzce navazuje na tradici lidového stavitelství. Rokem
výstavby 1948 spadá již do jiného období, avšak svým pojetím
je ještě spjata s předválečnými ruralistickými tendencemi
a zcela se vymyká ostatní poválečné zástavbě. Vilu navrhl
v roce 1947 architekt Lubomír Šlapeta z Olomouce, postavena
byla o rok později stavitelem Josefem Dvorským z Lipníka nad
Bečvou.
Stavba byla koncipována s ohledem na v té době platný Zástavní upravovací plán města Hranic od brněnského
pozemky rodiny Friců na úbočí Bílého kamene vedeny v
lázeňské lokalitě. Výsledkem byl přízemní vilový dům s obytlidovou architekturou českého venkova, avšak vycházející

se vymykajícího myšlení internacionálního slohu. V roce 1977

z funkcionalistické architektury. Obývací místnost propojil

navrhl Šlapeta dodatečně terasu a kamenný opěrák ještě více

Lubomír Šlapeta s jídelnou do prostoru ve tvaru „L" a doplnil

posilující romantizující charakter stavby.

a r c h i t e k t u r a

nárožním krbem spojujícím obě místnosti. Tato funkcio-

Dům je charakteristický odmítnutím typického rep-

nalistická dispozice domu umožňovala nečekané průhledy

ertoáru funkcionalisticky zaměřených architektů – balkónu,

obytnými prostorami a ze tří stran výhled okny do zahrady

nahrazením rovné střechy valbovou s rozsáhlým obytným

a na Hranice ležící v údolí. Pozoruhodné je také užití hrubé

podkrovím, užitím vstupního oblouku svedeného na sloup

omítky a pískově žlutého řešení fasády, střízlivého, ale přesto

a především pak důrazem na barevné řešení i kombinaci
přírodních materiálů. Celkovým romantickým laděním uspokojujícím výrazně i emotivní stránku stavebníka, se dům výrazně
vzdaluje tradičnímu universalismu meziválečného funkcionalismu. Řadí se mezi ty Šlapetovy meziválečné stavby, ve
kterých směřoval k organické architektuře a sledoval i emotivní
funkci při vytváření „obytné krajiny". Autor se tak snažil dostat
z vlivu „tovární estetiky” předcházejícího funkcionalistického
období, jejíž rysy, přes některé změkčující prvky, nese většina
Šlapetových olomouckých, rožnovských a opavských domů z
30. let.

134 Pod Bílým kamenem 282.



ným podkrovím, v pojetí výrazně romantizující, inspirovaný
Lubomír Šlapeta: Rodinný dům ppkl.
Augustina Frice, 1947-1948.
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architekta Bohumila Babánka z roku 1946, kde byly rozsáhlé

Lubomír Šlapeta: Rodinný dům ppkl.
Augustina Frice, 1947-1948, Pod Bílým
kamenem 282, (současný stav).

domu k terénu, pozměňuje jednotlivé detaily a barvu omítky, zjednodušuje a přizpůsobuje si jeho koncepci vlastním praktickým potřebám. Ve svém
celku jsou však tyto realizace pozoruhodným rozvinutím základního, Šlapetou navrženého, osobitého typu rodinného domu.
V roce 1945 nechal správce městského muzea Semerád odstranit z Gallašova hrobu sochu truchlící múzy s lyrou z roku 1842 od Josefa
Navrátila z Olomouce a objednal u Vladimíra Navrátila z Velkého Újezda novou sochu, bronzovou bustu Gallaše, která byla na hrob osazena v roce
1946.
V poválečné dvouletce byly ještě v pozdněfunkcionalistickém duchu vybudovány dva domy na dnešní
třídě 1. máje a úzce tak navázaly na předválečnou výstavbu v přilehlé Nádražní ulici a ulici Jiřího z Poděbrad.
V druhé polovině 40. let jsme však již ve značně odlišném světě. Mění se dobová atmosféra, zázemí
klientů, potřeba zakázky. Hranice čeká v první polovině 50. let výstavba sídliště CVH v duchu socialistického
realismu, v 60. letech sídliště kpt. Jaroše a potom již Struhlovsko, sídliště v ulicích Pod lipami a Pod nemocnicí,



Hromůvka, Rezkova, Mlýnský příkop, Na hrázi, 1. máje až po Novou ulici a Hromůvku II.

Napodobeniny Fricova rodinného domu:
(1) Jalůvkův dům, (2) Lipnerův dům,
(3) Ocáskův dům, (4) Zelův dům.

135 Zatímco obdobné „inspirace” nemají v hranickém
prostředí obdoby, Lubomíru Šlapetovi se to zde
„podařilo” hned dvakrát. V roce 1942 totiž spolu se
svým bratrem Čestmírem navrhl dva nájemní řadové
domy pro chudé města Hranic (náměstí krále Jiřího
z Poděbrad 1276, 1277). Oba mají na původních
návrzích velice střídmě centrálně řešené průčelí
ozvláštněné pouze členěním oken. Na obě strany
od středově umístěných dveří se v pásech oken střídají
jednodílná okna, potom dvoudílná, třídílná, následu-

 Nájemní dům, konec 40. let 20. století, třída
1. máje 1280.

je vertikální pás a za ním opět třídílná okna. Tato kompozice průčelí, ovšem v jedno-dušší podobě bez vertikálního pásu a posledních oken, byla zopakována
v 60. letech na činžovním domě v ulici Pod lípami
1530. Samotný činžovní dům bratří Šlapetů byl
ale realizován odlišně. Střední část domu mírně
předstupuje před průčelí řadové zástavby jako rizalit,
uspořádání oken zůstalo nezměněno ovšem stejně
jako u domu z roku 1960 až na poslední oddělenou
řadu oken.

136 Veselíčko 67.
137 Generála Svobody 785.
138 Sklený kopec 1421.
139 Pod bílým kamenem 1229.
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kopci138, blížící se pojetím domu z Veselíčka. Posledním příspěvkem do této pozoruhodné série byl dům Ladislava Zely opět Pod Bílým kamenem139 z druhé poloviny 60. let. Většina těchto stavebníků porušila původní proporce domu, monumentalizuje, nehledí na citlivý vztah navrženého
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O neobyčejné oblibě takového pojetí rodinného domu mezi hranickými obyvateli a stavební klientelou svědčí stavebníci, kteří si
v 50.-60. letech vytvořili četné kopie a varianty Fricova rodinného domu.135 Podle něj si postavili hned na začátku 50. let dům ve Veselíčku136
Lipnerovi, následovala téměř identická kopie - dům Jaroslava Ocásky v ulici generála Svobody137 a krátce na to i dům Karla Jalůvky na Skleném

V roce 1711 byla v lázních na místě dřevěné kůlny postavena zděná, jednopatrová lázeňská budova
s dřevěnou pavlačí, která se po různých opravách zachovala až do 60. let 19. století. V přízemí byly vanové
kabiny, kuchyně a byt lázeňského, v patře opět pokoje s vanami, jídelna a kaple. Na počátku 19. století se
Konečně v letech 1813-1815 inicioval majitel lázní František Josef z Dietrichsteina důkladnou obnovu, během



ocitly starobylé lázně Teplice ve velmi neutěšeném stavu jako ještě mnohokrát do 20. let našeho století.

Antonín Zástěra: Hlavní lázeňská budova,
1865, kresba, neznámý autor.

které byla především rozšířena a nově vybavena hlavní lázeňská budova. Práce řídil knížecí hospodářský
rada, baron Leikan. Lázeňské zařízení, tzv. Stará pec s pavlačí, bylo při přestavbě v roce 1814 zbořeno a nově
vystavěno o kus dál.
V 19. století se nově utváří vztah městské aglomerace a přírodního prostředí. O sadové úpravy v okolí

 Oskar Oehler – Elly Oehlerová: Rodinný dům
Ladislava Říhovského, 1933-1934, Teplice
nad Bečvou 59, (současný stav).

lázeňských budov v Teplicích nad Bečvou se počátkem 19. století přičinil i Karel Chotek, když v roce 1813
působil v Hranicích ve funkci krajského hejtmana. O několik let později se jako nejvyšší purkrabí pražský zasloužil
H r a n i c k á
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architektura lázní

o první veřejné zahrady v Praze.

A r c h i t e k t u r a

Teplic nad Bečvou

1915-1948

Jan Karel Rippar píše v roce 1852 v německém časopise Die Biene, že v Teplicích byly v té době
hledány nové, vydatnější léčivé prameny. Rovněž informuje, že je plánována přestavba lázeňského

domu. „Ovšem když převzala v roce 1862 lázně do svého majetku jedna ze tří dcer Františka Josefa
Dietrichsteina kněžna Gabriela … našla lázně opět v žalostném stavu a rozhodla se k jejich radikální
obnově."140 V rámci následné rozsáhlé rekonstrukce byla lázeňská budova v letech 1862–1865 nahrazena novou dvoupatrovou budovou v italském slohu, jak byly nazývány reminiscence na renesanci.
Dům, navržený a realizovaný knížecím stavitelem Antonem Zástěrou, se stal v pozdějších letech základem
rozsáhlé rekonstrukce léčebny Bečva prováděné podle plánů pražského architekta Karla Kotase v roce
1931. Původní dům měl výraznou korunní římsu a na středovém rizalitu atiku, zdobenou na nárožích
vázami a uprostřed erbem majitelky. Anton Zástěra byl také autorem některých dalších drobných realizací
v areálu lázní.
140 Kollmann, Vítězslav – Zatloukal, Pavel: Moravské lázně v proměnách dvou
staletí. Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného
umění Olomouc, 1987. Právě Pavel Zatloukal dosud nejpodrobněji zpracoval
stavební historii lázní a od něj jsem také čerpal řadu informací.

Součástí modernizace lázní prováděné kněžnou Gabrielou byla
v letech 1864-1865 nedaleko lázeňského domu na místě starší budovy
hostince z 18. století vystavěna jednopatrová zděná stavba, v prvním patře
hrázděná, s bosáží nároží, s dřevěnými zdobnými doplňky a dřevěným
balkónem na průčelí. Cursalon, jak se stavbě říkalo, měl v interiéru salón,
restaurační sál a v patře deset pokojů. S hlavní lázeňskou budovou byl v roce
1871 propojen dřevěnou kolonádou.




K velkému rozkvětu lázní došlo v 70. letech 19. století, kdy měl lázně
v nájmu lázeňský lékař dr. G. Hadinger. Za jeho působení došlo také k dalšímu
stavebnímu rozvoji. Alois Jambor pro něj vystavěl v letech 1874-1875 v areálu
H r a n i c k á
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Antonín Tebich: Sanatorium Zora,
první desetiletí 20. století, Zbrašov. (1)
fotografie východní strany, (současný
stav),
(2) nákres severní strany.

lázní Pasekový dům, jednopatrovou hrázděnou stavbu ve švýcarském stylu
s pavlačemi. Stejným autorem byla o čtyři roky později na protějším břehu

Kněžna Gabriela Hatzfeldt-Weiszweiller zemřela

Bečvy projektována novostavba Hostinského domu, tentokrát ztvárněná

v roce 1909. Ale i nová majitelka, hraběnka Antonietta

v renesančním tvarosloví. Jednopatrová stavba byla opatřena stájemi

Althanová, pronajala až do roku 1915 lázně Kučerovi

v přízemí, kulečníkovým sálem a četnými pohostinskými pokoji.

a Tebichovi.

a r c h i t e k t u r a

V následujících letech však lázně postupně znovu upadaly a časem

Světová válka znamenala pro lázně další úpadek.

byly degradovány na zájezdní hostinec a možná i nevěstinec. Snad právě
sem za prostitutkou Boženou vedly kroky Musilova chovance Törlesse141.

V roce 1919 pronajímá hraběnka Althanová lázně
městu Hranice, které zastupovali stavitel Jonáš, Kaucký

Neutěšený stav lázní trval až do roku 1901, kdy kněžna Gabriela

a městský tajemník dr. Sládeček. Probíhají jednání

Hatzfeldtová-Weiszweiller pronajímá lázně zkušenému balneologovi, MUDr.

o definitivním odkoupení lázní městem, ale v roce

A. Kučerovi a staviteli Antonínu Tebichovi z Brna. Ti, jak uvádí Pavel Zatloukal,

1923 prodává majitelka lázně Okresní nemocenské

se zpočátku dokonce zabývali myšlenkou vytvořit z Teplic nad Bečvou

pokladně v Moravské Ostravě, která zde již od roku 1922

společenské středisko moravských Čechů. S tímto úmyslem přizval Tebich

staví ozdravovnu. Ostravská nemocenská pokladna se

k projekční práci v lázních architekta Dušana Jurkoviče, který právě prožíval

od začátku snaží lázně rekonstruovat a opět je pozvednout

první období proslulosti a zrovna dokončil pustevny na hoře Radhoš. Místo

na úroveň ostatních vyhlášených československých lázní.

Teplic však nakonec zvítězily Luhačovice, kam odjel Jurkovič na podzim
1901.142

Jak je inzerováno v dobovém tisku, v „uhličitých lázních

Stavitel Tebich, ovlivněn charakteristickou architekturou Dušana

Provádí se zde mléčná léčba, sluneční lázně, elektrotherapie, masáž.”145 Místním lákadlem je mimo jiné plo-

Jurkoviče, postavil na kopci nad lázněmi při silnici do Zbrašova podle svého
vlastního návrhu Búdu – sanatorium Zora143 - s kamenným přízemím
a hrázděným patrem. Hned v sousedství si postavil vlastní vilu144. Původní

vzácné hodnoty je sezóna od května do konce září.

várna, „romantická lesnatá krajina s krásnými procház-

vzhled hrázděného Tebichova domu s lomenicovým štítem, který v ohlase

kami, lahodné klima, restaurant prvé třídy, moderní
komfort a elektrické osvětlení.”146 Lázeňskými lékaři

také prozrazoval Jurkovičův styl, zakryla přestavba z roku 1939.

tehdy byli MUDr. Čeněk Roháč a MUDr. František Sajdák.

141 Pro lázeňskou budovu by napovídala pavlačová stavba
popisovaná Musilem a vzdálenost 20 minut chůze
od města. Nabízí se ovšem také možnost, že oním
pavlačovým domem byl objekt dnešního Hudebního
klubu na Staré střelnici.

142 Na možnost stát se kulturním centrem moravských
Čechů aspirovalo kromě tradičních center i jiná města
– např. Prostějov, tehdy největší město s českou
většinou na Moravě. V Prostějově se uvažovalo i o
zřízení české univerzity.

143 Bývalý hotel J. Bláhy.
144 Zbrašov 50.
145 Vladimír V. Bartovský: Hranice. Lázně Teplice.
Statisticko-topografický a kulturně-historický
obraz,
II. upravené vydání, Hranice 1924, fotografie na s. 53.
146 Tamtéž.

V roce 1924 dokončuje Okresní nemocenská pokladna dvouletou výstavbu
sanatoria Moravan147, navrženého ostravským stavitelem Janem Rubým. Ten
pojal budovu Moravanu souměrně jako dva obytné domy (pro muže a pro ženy)
spojené nižším křídlem, kde byla jídelna. Domy jsou dispozicí i vzhledem ještě historizující s převahou pozdněbarokních a raněklasicisních prvků. V roce 1926 provedl
Ing. J. Svoboda z Moravské Ostravy úpravy v interiéru a v roce 1938 byla realizována
funkcionalistická přístavba centrálního vstupního křídla, kterou podle návrhu Karla

v dosavadním kontextu lázní nemá obdoby, architektonicky není nikterak významná. Většina domů nese prvky tradicionalismu a
přežívajícího historismu - vkusu místních, přerovských a ostravských stavitelů. Svým pojetím má k těmto domům poměrně blízko
výstavba v raných 20. letech v Teplické ulici spojující lázně s Hranicemi. Autorem těchto domů je hranický stavitel Václav Jonáš.
Několik nevýrazných soukromých lázeňských domů v Teplicích navrhl i přerovský stavitel Alois Pilc, který v následujících letech
vytvořil hudební pavilón v Sadu Československých legií a blízkou Sokolovnu.
Pavilon Kropáčova pramene zakončující promenádu na nábřeží v sousedství
barokní kaple sv. Pelegrina je typickou lázeňskou neoklasicistní stavbou z roku 1925.
Ve stejné době postavili v blízkosti původní teplické lázeňské budovy sanatorium
Slovenka148, které nese prvky lidového stavitelství, neoempíru i art deca. Dekorativně
pojatý dům navrhl J. Svoboda z Moravské Ostravy, na realizaci se podíleli stavitelé
Robert Hladisch z Moravské Ostravy a Leopold Jungmann s Hubertem Svobodou
z Brna. Poslední dva jmenovaní se ve 30. letech připomenou i v Hranicích
při uvažované výstavbě Masarykova kulturního domu a nové nemocnice.
Další významnou dominantou lázní se stal Grand hotel Klíč149 budovaný
v horní části lázní v letech 1928–1929. Autorem stavby v duchu neoklasicismu a
dekorativismu 20. let, ale v některých rysech blízké i konstruktivismu, byl Hubert
Vacula z Moravské Ostravy, realizaci prováděl stavitel Karel Bumbík. V interiéru byl
hotel přestavěn hranickým stavitelem Valentinem Kopeckým v roce 1949. Rozsáhlou
rekonstrukcí prošel na konci 80. let, kdy k němu byly rovněž přistavěny nové pavilo-



Jan Rubý: Sanatorium Moravan, 1922-1924,
Zbrašov 47.



ny.

Lázně Teplice nad Bečvou, 90. léta.

Ze staveb soukromých stavebníků jmenujme alespoň vilu Milena. Pro paní
Zlámalovou navrhl tento dům s pozdněbarokními historizujícími rezidui v roce 1928
stavitel Vladimír Barvíř z Českého Těšína.
147 1922-1924, Zbrašov 47.
148 Teplice nad Bečvou 820.
149 Později sanatorium Sokolovo, dnes Janáček, Teplice nad Bečvou 1000.
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Teplický kaňon údolí Bečvy byl postupně během 20. let zastavován lázeňskými
domy a především vilami soukromníků. Přestože je tato výstavba velice rozsáhlá, a

a r c h i t e k t u r a

Kotase provedl stavitel František Novoveský z Prahy.

Mnohem významnější je výstavba lázní ve 30. letech. V roce 1930
se získává lázně do vlastnictví Ústřední sociální pojišovna v Praze, která
se Teplice nad Bečvou rázem stanou jedním z pozoruhodných míst české



lázně okamžitě přestavuje a modernizuje. Díky těmto několika realizacím

Sanatorium Praha, 1931-1932, Teplice
nad Bečvou 1073, (1) současný stav,
(2) část půdorysu přízemí.

meziválečné funkcionalistické architektury.
Hranickému staviteli ing. Aloisu Jamborovi je v dosavadní odborné
literatuře přičítáno autorství sanatoria Praha150, konstruktivismem
ovlivněný přísně symetrický dům na půdorysu segmentu s řadami lodžií
v jednotlivých patrech a se středovým vystupujícím schodištěm na zadní
straně. Díky tomuto osobitému pojetí je možno považovat sanatorium
H r a n i c k á

za jednu z nejlepších realizací nacházejících se do té doby v prostoru lázní.
Německy psané dochované kopie plánů jsou bez podpisů. Mohly by snad
svědčit o Jamborovi (byl Němcem, i s rodinou byl po roce 1945 odsunut),
spíše však jen zpracoval projektovou stavební dokumentaci.151
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O rok později byl vystavěn podle projektu R. Motky architektonicky
nevýrazný penzión J. Pušnera, dnešní dětské sanatorium Radost. Po
válce byl dům rozšířen o pozdněfuncionalistické křídlo.152
150 Podle Pavla Zatloukala je autorem domu ing. Alois Jambor. Santorium
Praha bylo vystavěno v letech 1931-1932. Teplice nad Bečvou 1073.
151 Přestože Alois Jambor skutečně řídil výstavbu domu, který prováděla jeho
firma, autorem projektu musí být jiný architekt. Sanatorium Praha nemá
v ostatní Jamborově tvorbě srovnatelné obdoby. Je mu také přičítán
návrh a postavení noclehárny pro firmu Tomáš a Antonín Baové ve
Zlíně, realizované v sousedství Letné v roce 1926. Dům byl v roce 1965
zbourán. Byl to první zlínský internát, kde byla použita železobetonová
konstrukce továrních budov, která se stala v pozdějších letech pro Zlín tak

typická. Jamborově firmě je též připisován první zlínský obchodní
dům – dnešní Tržnice na náměstí Práce, kde byla jídelna, kino i prodejna a patřilo k němu původně i křídlo kiosku s kavárnou, připojené k
východnímu nároží, které však bylo později zbouráno. (Podle Pavla
Nováka: Zlínská architektura 1900–1950. Čas, Zlín 1993, s. 293.) Avšak
co je možno soudit podle budovy Tržnice, zlínské stavby jsou výrazně
profánní realizace, mající některé obdoby v Jamborově hranické tvorbě.
Sanatorium Praha se z okruhu těchto staveb výrazně vymyká.
152 Radost, Teplice nad Bečvou 1100.

Ústřední sociální pojišovna v Praze pověřila v roce 1931 celkovou
rekonstrukcí a dostavbou lázní pražského architekta Karla Kotase. Ten záhy
vypracovává koncepci rekonstrukce lázní. Podle jeho návrhu byla na podzim
1931 radikálně přestavěna stará klasicistní lázeňská budova153 do moderního

zbořené Kamenky. Vzniklo tak charakteristické teplické nábřeží jak ho známe
dnes. Nerealizována již zůstala stavba nového mostu, který měl být v místech
dnešní, v roce 1967 vybudované, betonové lávky. Měl rozdělovat lázeňské
stavby podél Bečvy na dva symetrické celky - na pravé straně od mostu počítal
původní Kotasův plán se stranově obráceným zopakováním budov sanatoria
Bečva, kolonády a restaurace.
Karel Kotas byl ve 30. letech autorem řady dalších teplických budov.
Za zmínku stojí jím navržená architektura technického zázemí lázní, především prostý objekt kotelny, strojovny (19331934) a dodatečně přistavěné přízemní pošty157, složený ze tří postupně ustupujících bloků, a drobný objekt vodárny
na vrcholu teplického kopce.
V roce 1938 byly podle Kotasova návrhu - jako pokračování sportovního areálu - postaveny kabiny pro říční
koupaliště. Umístěny byly do klidné části za Teplice, na pravý břeh Bečvy. Symetrická dřevěná stavba s dlouhými podélnými okny a téměř rovnou střechou, se schodišti a pavlačí byla vyzdvižena na betonové pilíře. Vznikla pozoruhodná



funkcionalistická stavba, předurčená odolávat četným záplavám – tak častým v těchto místech.

Sanatorium Praha, těleso schodiště, 1931-1932,
Teplice nad Bečvou 1073,

 Karel Kotas: Sanatorium Bečva, 1931, Teplice nad Bečvou 28
a dřevěný most, (snímek ze 30. let).

153 Dnešní sanatorium Bečva, Teplice nad Bečvou 23.
154 Z roku 1871. Fotografie ve Vladimír V. Bartovský: Hranice. Lázně
Teplice. Statisticko-topografický a kulturně-historický obraz,
II. upravené vydání, Hranice 1924, fotografie na s. 53.

155 Teplice nad Bečvou 24, stavbu řídil stavitel František Novoveský
z Prahy.
156 Teplice nad Bečvou 38, prováděl Alois Jambor a některými
autory je mu tedy opět přičítáno autorství.
157 Realizováno 1938, Teplice nad Bečvou 62, stavitel Alois Jambor.
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nová otevřená kolonáda a funkcionalistická budova lázeňské restaurace155
a konečně v letech 1938-1939 i lázeňský hotel156, postavený na místě

a r c h i t e k t u r a

funkcionalistického vzhledu, ale s patrnými prvky klasicizujícího cítění. K ní
byla v letech 1935-1936 připojena na místo stávající dřevěné kolonády154

Karel Kotas je také autorem přístřešku nad Gallašovým pramenem z roku 1939, realizovaném Vladimírem Hudcem. Kruhová železobetonová stavba byla postavena jako konstruktivně
čistý, lehký lázeňský gloriet na osmi sloupech.
K těmto realizacím ještě přispěl v letech 1938–1939 vlakovým nádražím pražský architekt Josef Danda. Vynikající funkcionalistická stavba realizovaná hranickým stavitelem Josefem
Vostřezem na protilehlém břehu teplického údolí byla vestavěna do svahu náspu železniční tratě.
Zajímavý je především motiv velkých ploch prosklených nároží, svírajících terasu s bufetem.
V Hranicích je Josef Danda autorem nájemního domu pro železniční zaměstnance. V letech
1936-1939 byl totiž tento architekt, patřící k předním odborníkům v oboru železničních staveb
v Československu, zaměstnán u ředitelství železnic v Olomouci, kde pracoval na projektech
zdvoukolejnění železniční tratě Hranice - Púchov. Z padesáti dvou jím navržených objektů v úseku
H r a n i c k á

této tratě (nádraží, zastávky, stavědlové věže, vodojemy) jich bylo realizováno dvacet devět.
Tehdejší nájemce většiny teplických lázeňských objektů Ladislav Říhovský si nechal zpracovat plány pro stavbu předpokládané vily pro svou rodinu. Na plánech z ledna 1930, dochovaných
na Stavebním úřadě Městského úřadu v Hranicích a podepsaných Aloisem Jamborem, je nakreslena vila s některými funkcionalistickými prvky, která, kromě rovné střechy, balkónů a horizontálního trubkového zábradlí lemujícího též střechu, počítá i s konzervativními rezidui uplatňovanými
v místním prostředí (těleso zdůrazněného schodiště, okna, římsy, uzavřený blok domu). Později

Stavbu pravděpodobně provedla firma Aloise Jambora.
Říhovského vila byla postavena v horní části terasovité zahrady jako dům s plochou střechou
a železobetonovým, vyzdívaným skeletem. Skládá se ze dvou horizontálních bloků vzájemně protlých ve tvaru “T”, přízemního a jednopatrového, s krytou terasou. Horizontální pásová okna
a několik teras umožňuje nádherné výhledy do údolí Bečvy. V přízemí čtyřpodlažní ale jednopa-

trové vily, nápaditě využívající svažitý terén parcely,
byl byt domovníka, o patro výše, kam se vstupovalo ze svahu z přízemí, se nacházela garáž
a terasa, tři pokoje, kuchyň, pokoj pro služku
a kancelář. V nejvyšším patře byly opět tři pokoje,
kabinet a ještě dva pokoje samostatného bytu.
Zatímco podhledy na sloupy vysunutého bloku
a rámy oken navrhli Oehlerovi červené, omítka
fasády byla bílá až šedá. V archivu odboru výstavby
Městského úřadu v Hranicích se dochovaly kopie
plánů ze 70. let.




si nechá podle jimi dodaných plánů ve svahu nad lázněmi postavit v letech 1933–1934 vlastní vilu.

Josef Danda: Vlakové nádraží v Teplicích nad Bečvou, 19381939, Teplice nad Bečvou, (současný vzhled).
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osloví Ladislav Říhovský pražské architekty Oskara a Elly Oehlerovi. Až na úpravu některých detailů

Karel Kotas: Kabiny pro říční koupaliště, 1938, Teplice
nad Bečvou, (snímek ze 40. let).
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Alois Jambor: Nerealizovaný rodinný dům Ladislava
Říhovského, návrh z roku 1930.

Pražští architekti, manželé Oskar a Elly Oehlerovi, vytvořili na Hranicku jeden
z nejčistších příkladů velkoryse koncipované funkcionalistické stavby vycházející úzce
z corbusierovských představ o moderní architektuře - šedá omítka, odlehčení stavby
pilíři, prosvětlení pomocí pásových oken, otevření terasami k slunci. Přesně v kánonu
funkcionalismu má stavba i funkční provoz - jednopatrový objekt byl zřetelně rozdělen
na část provozní, hospodářskou a část obytnou. V meziválečném období reprezentovaly
domy manželů Oehlerových158 jakousi abstraktní polohu emocionálního funkcionala r c h i t e k t u r a

ismu, která byla založena na umění složit jednoduché geometrické objemy do vyvážné
kompozice, vybrat pro ni optimální tvar oken, balkonů a dveří, zvolit správné poměry
mezi plochami zdí a okenních otvorů a postarat se o dokonalé utváření všech detailů.
V roce 1959 byl dům Říhovských znárodněn a dán do užívání lázním, které zde
umísují své ředitelství. Objektu výrazně uškodila už nezodpovědná přestavba v roce
1978, kdy byla provedena nadstavba původně přízemního křídla a nevkusná přístavba
vstupu. Chátrání neobydleného objektu v posledních letech a nezájem nových majitelů
tento neutěšený stav jen dále prohlubuje.



Rodinný dům Ladislava Říhovského,
1933-1934, Teplice nad Bečvou 59,
(1) severní strana – současný vzhled,
(2) severní strana – kresba Michal
Hušek.

Ladislav Říhovský osloví manžele Oelehrovy ještě jednou
v roce 1947. Pod již počeštěným jménem Olárovi podepíší
plány pro přestavbu původní otevřené kolonády od Karla
Kotase spojující lázeňský dům Bečva s restaurací a dalšími ubytovacími prostory. Kolonáda byla v letech 1947–1948 zasklena
velkými okny, rozšířena směrem dozadu a nadstavěna o jedno
patro. Současně projektují ve svahu mezi sanatoriem Moravan
a Sternovou vilou od Karla Caivase budovu ústřední teplárny
spojenou s obytným domem. Elegantní funkcionalistický dům,
který by byl významným příkladem průmyslové architektury
u nás, však nebyl nikdy dostavěn, v 50. letech se podařilo realizovat jen přízemí a první patro.
Víkendový dům si v lázních postavil v roce 1938 Ing.
Josef Kšír z Olomouce.159 Podle vlastního návrhu si v roce 1940
postavil rodinný dům také pražský architekt Ing. Dr. Jaroslav
Sedlák.160 Třípodlažní objekt zastřešený sedlovou střechou má
průčelí v tradicionalistickém romantizujícím duchu obvyklém
pro lázeňskou architekturu, okna jsou opatřena okenicemi.
158 Teplice nad Bečvou 59. Kromě teplické Říhovského vily jsou autory rodinných domů
v Praze, například v ulicích Na Bateriích (1931-1932) nebo rodinného domu V Nových
Bohnicích (1935). Právě první ze zmíněných domů má k vile v Teplicích nad Bečvou nejblíže.

159 Teplice nad Bečvou 66.
160 Teplice nad Bečvou 71,
později mateřská škola.
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 Oskar Oehler – Elly Oehlerová:

Kniha zabírá myšlenkové proudy klasicismu, empíru, romantismu, biedermeieru, historismů, třetího
baroka, secese, kubismu, národního slohu, konstruktivismu i funkcionalismu. „Maškarní bál stylů”, jak s
hanlivostí pojmenoval Friedrich Nietzsche architektonickou produkci 19. století, se několik posledních desetiletí těší nevšednímu zájmu historiků umění. Přehodnocován je charakteristický eklektismus, nepůvodnost
i dekorativismus. Konstruktivní a funkcionalistické tendence tehdy mladého Československa byly již
od počátku vnímány s velkou pozorností. S tím, jak je dnes již podrobně zpracována architektura dominant-

několik poznámek

závěrem
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Výrazový pluralismus historizující architektury sloužil tvorbě symbolů nesoucích

význam. Právě hledání smysluplných symbolů přimělo přední architekty 19. století
používat formový aparát minulosti s odvoláním na různé analogie a aplikovat tu či
onu eklektickou „masku” přiměřenou úloze. Ovšem jak byly tyto názorové tendence
přejímány periferií, ztrácely svá ostří, význam, stejně jako pochopení smyslu. Často
zůstala jen vnější nápodoba.
Na Moravě, oproti Čechám, se díky spádu k Vídni v 19. století více či méně
uplatnili téměř všichni slavní vídeňští architekti: Ludwig Förster, Heinrich Ferstel,
Friedrich Schmidt, August Sicardsburg, Eduard van der Nüll, Theophil Hansen, Karl
Roesner. Působení žádného významného vídeňského architekta v Hranicích, kromě
synagogy a budov vojenských ústavů, které se sem vloudily téměř jako cizorodý
prvek, se nepodařilo prokázat. Přitom však významní vídeňští architekti mohli alespoň
ovlivňovat architektonickou tvorbu účastí v komisích a posuzováním projektů. Jejich



práce byly přejímány z časopisů a tehdy oblíbených vzorníků.

Karel Kotas: Sanatorium Bečva, 1931,
Teplice nad Bečvou 28.

a r c h i t e k t u r a

ních center, dostává se zasloužené pozornosti i architektuře regionálních oblastí.

Jan Křižovský – J. F. Pokorný: Kancelářská
a obytná budova firmy Kunz, 1897,
třída 1. máje 328, jižní strana se vstupem,
(současný stav).



Jan Pinkava: Náměstí, vydáno jako pohlednice s textem:
„České Hranice dobyty a národu vráceny dne 21. července 1903", akvarel,
1903
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u zámku ve Skaličce, několik vil a snad i poněkud bizardní
hrádek Kunzov, můžeme považovat za výrazné stavební realizace, které nám v Hranicích zanechalo minulé století. Tehdejší
regionální architektura je často fasádní, v prostřednosti
hra-nických poměrů zůstává na povrchu, většinou se věnuje
průčelí do ulice a neodvažuje se organicky propojit celou
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stavbu, jejíž zbytek je pak záležitostí rutinního stavitele.

a r c h i t e k t u r a

Hodnoty hranické architektury 19. století nelze srovná-

Meziválečná léta byla pro Hranice zlatým věkem staveb-

vat s jinými moravskými architektonickými centry, ani s tím,

ního ruchu a významných stavebních počinů. A tak, přestože

co do Hranic přinesla meziválečná léta. K nejzajímavějším

úroveň tehdejší výstavby není možné srovnávat s ostat-

stavebním realizacím dochází na Moravě v druhé polovině 19.

ními centry moderní moravské architektury jako je Brno, Zlín,

století a na počátku 20. století v Brně, Olomouci, Prostějově

Ostrava nebo i Prostějov a Přerov, má pro Hranice meziválečná

i v německé Opavě a Krnově, částečně také v Kroměříži,

výstavba zásadní význam a přináší několik důležitých realizací

Uherském Hradišti, Luhačovicích, Hodoníně a Novém Jičíně.

i pro kontext české meziválečné architektury. Většinou se

Zajímavější stavby než v Hranicích v té době vznikají dokonce
i v Bystřici pod Hostýnem.161 Přes rozsáhlou, především

objevují ojedinělé stavby vynikající úrovně bez vzájemných

na konci století a začátku našeho, nebývalou stavební aktivitu,

zastoupeno pouze dílo Karla Caivase a Kotasův projekt radikální

jedině objekty vojenských ústavů a několik ojedinělých staveb,

přestavby a modernizace lázní Teplic.

jako je palác firmy Kunz, lesnická škola, neogotická kaple

161		Zde pro geografickou blízkost k Hranicím uvádím pro srovnání to nejhlavnější:
hřbitovní kaple Laudonů od Karla Mayredera z roku 1894, přestavba radnice
od Dušana Jurkoviče z roku 1906 nebo křížová cesta na Hostýně od téhož
autora stavěná od roku 1903.

vazeb. Ve větší míře i určité vývojové ucelenosti je v Hranicích

staveb: Židovská náboženská obec si vybírala ve Vídni, stejně jako rakous-

v čisté podobě zachovalo jen pramálo. Industriální a stavební změny

ko-uherské ministerstvo války. Hranická klientela čerpala z místních pod-

našeho století znamenaly jeden z nejméně citlivých a esteticky příznivých

mínek nebo nejbližšího okolí. Oproti tomu po roce 1918 převáží orientace

zásahů do měst a vesnic. Takřka odstrašujícím příkladem je většinová

na Brno, kde sídlil zemský úřad, a částečně i na Prahu a Moravskou Ostravu.

stavební produkce druhé poloviny 20. století. Stavěly se jednotvárná města

Město a státní správa byly úzce spjaty se Zemskou správou v Brně. Proto

bez ladu a skladu a osobitého vkusu. A jen co je člověk postavil, obracel

většinu plánů veřejných staveb vypracovali brněnští architekti. Od nich

se k nim zády a utíkal do přírody chatových sídliš, zděšen svým vlastním

často pocházejí i návrhy staveb objednaných klienty z řad hranických

výtvorem. Městský člověk 19. a počátku 20. století ještě zpravidla nejezdil

židovských intelektuálů, lékařů a právníků. Zde svou roli pravděpodobně

za čistým vzduchem a klidným prostředím, ale především za krásnou

sehrála Židovská náboženská obec, orientovaná také na Brno. Baovou

vyhlídkou. Povědomí o urbanismu se sotva rodilo, ale po staletí organicky

stavbou Besedy je v Hranicích přítomen i příklad zlínské skeletové architek-

rostlá města byla tehdy ještě krásná.

tury včetně nosných železobetonových sloupů v šestimetrových rozestu-

Čas a specifičnost stavební praxe, která v posledních padesáti letech

pech v interiéru budovy. Místní stavebníci z řad obchodníků se obracejí

architekty nahradila projektanty, nám zanechala šedivé stodoly, břízolitové

na projektanty ostravské, olomoucké, pražské nebo na místní stavitele.

omítky, plechové střechy, hliníkové dveře, prázdná okna bez vnitřního

Ti, až na Aloise Jambora mladšího, většinou postrádají výraznější invenci

členění, nevzhledné poutače. Toto pojednání o hranické architektuře proto

i širší rozhled. Pokud jsou navrhovateli stavby, přejímají a v konzervativních

provází nechtěná nostalgie: ve svém druhém plánu totiž nepokrytě odh-

polohách šíří vlivy svých nadanějších kolegů a vytvářejí tak stavby nevýrazné

aluje, jak se nám Hranice zeškaredily. Víceméně už jen archivy, původní

úrovně. Zdá se, že jen Jambor měl ukončené vysokoškolské vzdělání tech-

plány a staré fotografie ukazují, co nám zde naši předci vlastně zanechali.

nického směru i určitý rozhled. Věnoval se však převážně pozemnímu stavi-

A taky jak jsme se postarali o jejich dědictví.

telství. Do dějin české architektury vstoupil jako jeden z prvních „baových”
architektů 20. let, když v roce 1926 navrhl skeletovou budovu tržnice
na náměstí Práce ve Zlíně. Teplická architektura je přímo závislá
na sídle majitele nebo zadavatele stavby.

a r c h i t e k t u r a

Především z 19. století se přes jeho zdánlivou všudypřítomnost
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Zajímavé také je, z jakých center se rekrutovali architekti hranických

1808 – zemřel Jan Karel kníže z Dietrichsteina, majitelem hranického panství se stává František Josef
z Dietrichštejna (1808-1854).
1811 – J. H. A. Gallaš založil první veřejnou knihovnu v Hranicích, kterou nazval Pedagogickodidaktickým ústavem (ale od roku 1815 byla povolena jen jako farní knihovna při místním
kostele).
1814 – zřízena Škarniclovská tiskárna v Hranicích jako pobočka olomoucké, vydávány světské
i náboženské jarmareční písničky, po osamostatnění za Amálie Škarniclové na počátku 50. let
i drobnější tisky (např. německé dějiny hranického Kostelíčka od K. Rippara).

H r a n i c k á

chronologický přehled
hlavních událostí
1815-1948
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1817 – hlad a velká krize soukenictví v Hranicích. Prolomením městské hradební zdi vybudovány
Židovské schody vedoucí z města uličkou kolem bývalého židovského templu na předměstí
k potoku Veličce pro snadnější přístup předměšanů na náměstí a naopak. Pronájmem obecní
cihelny a vápenky zajistil peníze k renovaci městské radnice, vnitřní stěna novostavby na dvoře
radnice se však 22. října 1818 zřítila a musely být opatřeny nové prostředky.
1818 – vybudována druhá fortna z Horního podloubí k Čaputovu dvoru.
1822 – objeven mramorový lom na Hluzovském kopci a jeho objevitel tvrdil, že po celé Moravě
a Slezsku není nikde mramor takové kvality.
1825 – založení Casina - spolku ctitelů českého jazyka, literatury a umění - jeho obrozenecká činnost
byla však hned v počátcích znemožněna a usměrněna zásahem krajského úřadu v Hranicích.
1833 - 1834 – vybudováno osvětlení města.
1835 – vichřice strhla střechu a makovici věže kostela.



1836 – velká cholera, 200 obětí.

Železniční neštěstí u Hranic 16. května 1893.

1840 – 15. 2. zemřel ve věku 83 let Josef Heřman Agapit Gallaš.
1843 – začátek stavby železnice (Severní dráha Ferdinandova).
1844 – založena textilní továrna firmy Heller, oprava radnice.
1847 – otevření železnice Lipník – Bohumín.
1848 – revoluční rok, v Hranicích zřízena národní garda o dvou setninách, jímž velel hostinský Hazurek.
Zahájena stavba cesty z Hranic přes Černotín do Valašského Meziříčí.
1849 - 1850 – proběhla jedna z oprav radnice - stavitel Václav Knorr.
1850 – Hranice připadly k Olomouckému kraji a staly se sídlem okresního hejtmanství, do jehož obvodu
příslušelo 110 obcí a okresy hranický, lipenský, budišovský a bystřický.

1852 - 1853 – výsadba stromů v Horní ulici.
1853 – stavěl se zadní dům vojenské akademie na konci Drahotušské ulice (Masarykova třída, Československé
armády), 1855 první dům a konečně 1860 největší prostřední budova; na nádvoří postavena kaple sv. Barbory
(1860-1863). Celému komplexu se pak říkalo vojenské ústavy.
1854 – zemřel kníže František Josef z Dietrichsteina. Majitelem dietrichsteinského fiedelkomisu včetně hranického
panství se stal Josef z Dietrichsteina (1854-1858). „Dne 9. srpna 1854 byla tak veliká povodeň, že Bečva obilí
z pole vzala, most u Teplice a u města utrhla. Na Motošíně šla tak vysoko, že až do oken tekla. Most ten byl
pak roku 1855 znovu vystaven nákladem města…"162 Ve městě vznikla cholera, které podlehlo na 100 obětí.
1856 – 30. 9. zasáhl město velký požár.

1863 – 16. 11. zde pobýval císař František Josef I. na prohlídce vojenských ústavů.
1865 – přeložena nemocnice z rodného Gallašova domu, kde byla podle závěti umístěna do Horní ulice 366
(Pražákovo náměstí, dnes 8. května - pošta), kde to té doby byly kasárna.
1866 – válka s Pruskem, mnohokrát ubytováni a živeni pruští vojáci. Cholera řádící během srpna až října si vyžádala
172 životů.
1868 – přemístěno hejtmanství z radnice do zámku, na jeho místo se z domu nynější Besedy přestěhoval obecní
úřad.
1869 – velký tábor lidu na louce u Bečvy. Účastníci se domáhali svých politických, sociálních a hospodářských práv.
1871 – otevřena první třída českého reálného gymnázia patřícího obci, ale již za dva roky bylo změněno na německé.
Městské zastupitelstvo totiž přijalo značnou státní subvenci za zrušení české části.
1873 – německé školy rozděleny na dívčí a chlapecké.
1874 – německý starosta dr. Plachký založil sbor dobrovolných hasičů. Zaveden úřední název města Mährisch
Weisskirchen pro rozlišení od stejnojmenných měst a pošt v rakouském Štýrsku a Banátě. Byla zavedena
poštovní razítka s novým úředním označením.
1875 – jako týdeník začaly v Hranicích vycházet první místní noviny. V prosinci byla velká povodeň řeky Bečvy,
zahynulo několik osob jdoucích s povozy na výroční trh do Kelče.
1877 – hranický knihařský mistr Šimon Foster, který vlastnil tiskárnu a byl i nakladatelem, vydal Okres hranický
od Bohumila Vrány.
1878 – v objektech vojenských škol zřízena Jízdní kadetská škola a Vyšší vojenská reálka.



Slavobrána v ulici Čs. armády u příležitosti návštěvy císaře
Františka Josefa I. 10. června 1880.



Hlavní pavilon, Krajinská výstava Pobečví, Sady
Čs. legií, 1927.



1880 – 10. 6. opět navštívil Hranice František Josef I. - především vojenské ústavy a městskou střelnici. V odpoledních
hodinách odjel dvorním vlakem do Vídně. 5. 8. strhla povodeň most v Teplicích a zatopila Motošín.

Výroba doutníků, Krajinská výstava Pobečví,
Sady Čs. legií, 1927.

1883 – Antonín Kunz založil ve městě výrobu vodovodů a čerpadel.
1884 – uvedena do provozu železniční tra Hranice - Valašské Meziříčí.
1886 – 20. 9. zřízena německá měšanská škola. Ředitelem se stává Alois Jung.
1887 – menšina hranických Němců získala většinu v obecním zastupitelstvu. Zabrala I. a II. sbor a jen III. sbor
ponechala české většině. „Vůdce” Čechů JUDr. Kallus byl nucen opustit město. Advokátní kancelář přenechal
mladšímu kolegovi JUDr. Františku Šromotovi. Rozhodující postavení ve vedení města si Němci podrží
až do roku 1903.
162		Liborius Scholz: Památky města Hranic. Hranice 1864, s. 72.
163		Tamtéž.
164		Vladimír V. Bartovský: Hranice. Lázně Teplice. Hranice 1924, s. 88.
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1861 – „O vánocích roku 1861 sešel se hlouček uvědomělých Čechů hranických v hostinci „U Petschnerů”, kdež
z podnětu P. Josefa Bendy, hranického kaplana založena „Beseda", čtenářsko-pěvecký spolek, jehož prvním
předsedou stal se stavitel Antonín Zástěra."164 (Podle jiných informací založen občanský spolek Beseda
25. 3. 1862). Pěstoval hudbu a zpěv, stává se kolébkou pěveckého sboru Jurik.

a r c h i t e k t u r a

1858 – „Roku 1858 zemřel Josef z Ditrichsteinů, poslední mužská ratolest toho rodu. Zůstaly po něm čtyři dcery.
Teprve r. 1862 rozdělen celý majetek mezi ně. Hranice, Drahotuše a Lipník, připadly kněžně Gabriele,
provdané Hatzfeld-Weiszweiller."163

1891 – 17. 9. byla v Teplické ulici, kde je dnes Střední odborné učiliště strojírenské, slavnostně otevřena
hlavní budova veřejné nemocnice. V letech 1904–1905 byly postaveny další dva pavilony.
1894 – Spolek veřejné knihovny národní založil veřejnou knihovnu.
1896 – nátlakem české strany rozděleny od nového školního roku německé chlapecké a dívčí obecné školy
na české a německé. Na třídě 1. máje byla zahájena výstavba české obecné školy (dostavěna 1899).
1896 – Škarniclovskou tiskárnu koupil knihařský mistr Šimon Forster, při knihařství zřízeno první skutečné
knihkupectví v Hranicích.
1897 – nákladem nově utvořeného školského spolku Gallaš zřízena česká soukromá chlapecká a dívčí
měšanská škola. Škola se stala po dvou letech veřejnou, ale německé vedení města ji nechtělo
financovat - přinuceno až vyššími úředníky roku 1902.
1898 – 26. 6. u příležitosti padesátiletého panování před školní budovou na Školním náměstí odhalena socha
císaře Františka Josefa I. Sochu vytvořil za 7.600 korun vídeňský sochař Emanuel Pendl.

H r a n i c k á

1899 – 18. 9. posvěcena hranickým farářem Josefem Čechem budova českých obecných škol na dnešní třídě
1. máje. Téhož dne posvěcena i budova německé chlapecké školy na Motošíně. Obě byly postaveny
nákladem obce.
1900 – z náměstí odstraněna kašna (z pohledu od kostela stála na levé straně náměstí).
1901 – provedena regulace Bečvy od Hranic k Teplicím. založena Městská spořitelna v Hranicích. Mimo
jiné financovala výstavbu městské čtvrti u viaduktů, vilové čtvrti u Teplic a bloku vilových domků
u sokolovny. Lázně, jež měl v nájmu Tomáš Langer, majitel hotelu U Brna, přešly do nájmu
balneologa MUDr. A. Kučery a brněnského stavitele Antonína Tebicha, kteří je důkladně opravili.
1903 – tající ledy protrhly jez. Nový vystavěli Ing. Karl Kottek a Otto Zeman. Rozhodující většinu na radnici opět
získává česká část obyvatel města. 10. 9. byl zvolen starostou JUDr. František Šromota.
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Povodeň na Veličce, 17. ledna 1918.
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Regulace Veličky, 20. léta, autorem snímku
Leopold Snopek.

1904 – v srpnu zahájena stavba nového mostu přes Bečvu, zatěžkávací zkouška a slavnostní otevření se konalo
19. 12. 1905. Most stál až do konce II. světové války. Firma Kunz postavila nákladem obce plynárnu.
Od 21. 12. se už svítilo plynem.
1905 – v učitelských univerzitních kurzech přednášel a pobýval v Hranicích T. G. Masaryk (oficiální návštěva jako
hlavy státu 1924). 5. 7. otevřeno Městské muzeum. 22. 10. se uskutečnil na Žerotínově náměstí velký
tábor lidu, na protest proti útlaku a bezpráví ze strany německé. Ve stejném roce se konala i generální
stávka dělníků firmy Kunz na podporu požadavku všeobecného volebního práva. 13. 12. požár
Hellerovy soukenické továrny, zničena téměř celá.
1906 – v sousedství české obecné školy na dnešní třídě 1. máje postavena budova české měšanské školy.
1909 – umírá majitelka hranického panství kněžna Gabriela Hatzfeld-Weiszweiller, novým vlastníkem se stává
hraběnka Althanová.
1910 – první filmové představení proběhlo v bývalém hotelu Pošta v Radnické ulici. V roce 1919 převzalo hotel
Družstvo pro postavení sokolovny a přestavělo jej na kino Olympia. Promítat se zde začalo 1. 7. 1920.
1912 – 28. 10. se konal pohřeb JUDr. Františka Šromoty (1853–1912), zemského poslance a starosty Hranic.
Na konci roku objeveny Zbrašovské jeskyně.
1914 – v březnu rozhodlo zastupitelstvo vystavět obecní sirotčinec. 28. 5. obdržela první třída soukromého
městského reálného gymnázia právo veřejnosti. V červenci zahájena stavba poštovní budovy na místě
chudobince na náměstí 8.května. Chudobinec byl zbořen, ale vypuknutí války zastavilo další stavbu.
Ve všech českých školách a v budově německé školy u fary byli ubytováni záložníci a domobranci,
po jejich odchodu školy proměněny ve vojenské záložní nemocnice. Později se stává nemocnicí
i hospodářská škola, z části lesnická škola, zeměbranecké kasárny a továrna Mundus. V listopadu
přesídlen městský i stavební úřad do prvního poschodí radnice, v přízemí radnice umístěno městské
museum a kancelář silničního výboru.

1915 – založen vojenský hřbitov. Za jeden rok zde bylo pochováno na tisíc mrtvých. Velitel reservních nemocnic
štábní lékař dr. Staněk na něm dal postavit pomník a sochu kamenného lva.
1916 – 11. 6. ze širšího válečného území vyňaty okresy: Hranice, Valašské Meziříčí, Nový Jičín a Místek.
1918 – 29. 10. oslaveno vyhlášení Československé republiky lampiónovým průvodem od Kunzovy továrny k
vojenským ústavům. Po vyhlášení samostatnosti přejmenovány některé ulice: Habsburská třída a třída
Františka Josefa pojmenovány na třídu Masarykovu, Nádražní na třídu Wilsonovu, Císařské stromořadí
na Sady Československých legionářů, Štěpánčino náměstí se stalo náměstím dr. Kramáře aj.
1919 – ve volbách do obecního zastupitelstva 15. 6. vyhráli sociální demokraté, starostou zvolen Karel Strnadel.

1922 – elektrifikace vojenské akademie a lázní Teplic nad Bečvou.
1923 – v Sadech Čs. legií odhalen pomník Jana Husa od olomouckého sochaře Julia Pelikána.
1924 – hraběnka Althanová prodává Nemocenské pokladně v Moravské Ostravě lázně Teplice nad Bečvou.
T. G. Masaryk jako prezident Československé republiky oficiálně navštívil Hranice. Slavnostní přivítání se
konalo na nádraží, na náměstí a ve vojenské akademii. V Drahotuších vznikla výrobna betonového zboží
(po roce 1948 Prefa Olomouc, dnes firma Presbeton). Na podzim byla dokončena elektrifikace města.
1926 – Zbrašovské aragonitové jeskyně byly zpřístupněny pro veřejnost.
1927 – od 15. 7. do 15. 8. se konala v Sadech Čs. legií Krajinská výstava Pobečví.





1932 - 1936 – výstavba III. a IV. koleje na trati Hranice - Přerov, včetně viaduktů.

Pohlednice zachycující sbor dobrovolných hasičů při
oslavě 80. narozenin T. G. Masaryka.
Jedna z četných povodní v Kropáčově ulici, 1937.

1937 – při stavbě II. koleje na trati Hranice - Valašské Meziříčí stávkovalo tři týdny 1.200 dělníků za zvýšení
hladových mezd.
1942 – od 22. 6. byly osoby židovského vyznání deportovány do sběrného tábora v Olomouci, odkud transporty
pokračovaly do Terezína, Osvětimi a dalších koncentračních táborů.
1942 - 1947 – ve městě sídlilo a hrálo Beskydské divadlo z Nového Jičína.
1945 – 7. 5. vyhodila ustupující německá vojska do povětří železobetonový most přes řeku Bečvu. 8. 5. kolem
druhé hodiny ranní opustily město poslední zbytky německých vojáků. Krátce na to vstoupil do Hranic
průzkumný oddíl 31. horské střelecké brigády 4. ukrajinského frontu v čele s nadporučíkem
V. J. Gricenkem. V říjnu znárodněna firma Kunz, od roku 1946 součástí Sigma Pumpy Olomouc.
1946 – v únoru byl firmou Josefa Vostřeze dostavěn nový dřevěný most přes Bečvu. Město navštívil prezident
Edvard Beneš.
1948 – v kasárnách Jaslo vzniká dělostřelecké učiliště jako pobočka vojenské akademie. V roce 1950 je
přestěhováno do objektů zrušené akademie. 9. 5. byla na Školním náměstí odhalena socha T. G. Masaryka
od ukrajinské sochařky J. Mandičové, dar městu od vlády Sovětského svazu. Znárodněna textilní továrna
firmy Heller.
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1921 – S nástupem elektrického proudu se spotřeba plynu začala zmenšovat. V roce 1921 byly proto
při městské plynárně zřízeny vanové a sprchové lázně, které se využívaly ještě na začátku 60. let.
12. 8. vznikl neopatrností při kouření požár ve stájích vojenské akademie. Následkem sucha nebylo
čím hasit. Uhořelo 96 koní.
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1920 – dosavadní samostatná obec židovská sloučena s obcí hranickou. Uspořádány nové volby, ve kterých
vyhrály sdružené strany národně demokratická, republikánská a živnostensko-středostavovská. Starostou
zvolen sociální demokrat Tomáš Skácel. 11. 4. otevřena Vojenská akademie pro přípravu důstojníků
Československé armády.

v letech 1815-1948

Neorenesanční dům
na náměstí s bohatou
figurální výzdobou

František Anders, (také Andrš), spolupracoval s Aloisem Jamborem, v seznamu obecního zastupitelstva uváděn jako rolník a stavitel.
Bohumil Babánek, (1886 Praha – 1963 Brno), vystudoval České vysoké učení
technické v Praze, byl členem Svazu výtvarných umělců v Brně.
Od konce 20. let působil na České vysoké škole technické v Brně, v
roce 1935 zde jmenován profesorem.
Bárta, Ing., Bratislava, účast ve veřejné soutěži na stavbu Besedy.
Vladimír Barvíř, stavitel z Českého Těšína, navrhl a postavil vilu Milena (Teplice
nad Bečvou).
Karel Bumbík, stavitel z Moravské Ostravy, v lázních realizoval hotel Klíč
(dnešní Janáček, Teplice nad Bečvou 1000) podle plánů architekta
Huberta Vaculy.
Karel Caivas, (1897-1976, čti „Kajvas”), se narodil v Lanškrouně. Vystudoval
Akademii výtvarných umění u prof. Jana Kotěry. Pražské stavby projektoval společně s architektem Vladimírem Weissem. Spolu navrhují
rodinný dům Na Kotlářce 1079 (z roku 1927), nájemní domy
v Lucemburké ulici 27-31 (Žižkov, 1927-1928), rodinné domy
v Hermelínské 6 (Dejvice, 1934), rodinný dům Pod Habrovou 350
(Hlupočepy, 1934-1935), nákladové nádraží v ulici Želivského 2200
(Žižkov, 1934-1935? - před 1937) a lesní chatu. Z jeho dalších prací
je znám soutěžní návrh části expozice pro pařížský pavilón ČSR
(s Josefem Křížem, 1935-1936) a řadu interiérů (automat v hotelu Palace z roku 1936, galerii firmy Josef R. Vilímek v Praze II a
samostatně prodejnu látek firmy Josef Barhoň v Praze II, prodejnu firmy
Papež
v Praze I, prodejnu firmy Smetana v Praze V a vzorkovnu Biochemy
akciové společnosti v Modřicích u Brna ve Štěpánské ulici). Po boku
Theodora Petříka působil jako soukromý docent zemědělského
stavitelství na českém Vysokém učení technickém v Praze.

Carlo Ghega, (1802–1860), projektant Severní dráhy Ferdinandovy, architekt
nádražní budovy v Brně a snad i budovy v Hranicích.
Ludvík Heinschel, architekt z Moravské Ostravy, spolu se stavitelem
Františkem Smolkou navrhli a postavili Hellerův nájemní dům
v Hranicích (1935-1938).
Zachariáš Herrmann, hranický stavitel na přelomu století, autor Jánského
azylu ve Svatoplukově ul.
R. Hladisch, stavitel, realizoval spolu s H. Svobodou a L. Jungmannem
sanatorium Slovenka (Teplice nad Bečvou 820).
Hlaváček, Ing., Brno, vytvořil prováděcí plány pro budovu nové pošty od
Václava Velvarského, (1927).
Valentin Hrdlička, Ing. arch., Brno, 1. cena ve veřejné soutěži na stavbu
Besedy.
Albert Hudec, Habsburská ulice, městský stavitel v Hranicích.
Vladimír Hudec, (1904-1960), syn Alberta Hudce, stavitel v Hranicích.
Jaroslav Jáchymek, úředně autorizovaný stavitel, Hranice, autor slévárny
železa – areál firmy Kunz.
Alois Jambor, architekt a stavitel v Hranicích, Nádražní třída (inzerován
ve Vojtěch Bartovský: Hranice, 1906), činný od roku 1852, (1863 farní
kostel v Černotíně).
Jan Jambor, jako přibližně čtyřicetiletý v roce 1903 členem první české
městské rady v Hranicích (fotografie Vojtěch Bartovský: Hranice.
Dějiny města, 1906, s. 143).
Alois Jambor, Ing., syn Aloise Jambora, „úředně autorisovaný civilní inženýr
a koncesiovaný stavitel, přísežný znalec pro veškeré stavitelství
a keramický průmysl Hranice. Založeno 1852, Kropáčova ulice 597."
(Inzerován ve Vladimír V. Bartovský: Hranice. Dějiny města, 1924),
jako Němec odsunut po II. světové válce.
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Architekti
a
stavitelé
působící v Hranicích a Teplicích nad
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František Češka, setník vojenského stavitelství, řídil stavbu domu pro chovance akademie (Vyšší vychovací ústav vojenský), 1851-1853.
Wilhelm Doderer, akad. arch., profesor vídeňské techniky, návrh průčelí
budov akademie (1853-1863).
Josef Ernest, zednický a tesařský mistr v Hranicích, první polovina 20. století.
Jaroslav Fiala, Ing., architekt z Brna, odborná škola pro ženská povolání v
Hranicích (projekt 1930).
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Václav Jonáš, (1873–1925), stavitel v Hranicích. Bydlel v Nádražní ulici
(později Wilsonova třída, dnes třída 1. máje). V květnu 1924
vítězí v místních volbách za Národně-demokratickou stranu
a stává se starostou. Po jeho smrti přebírá stavební firmu
stavitel Josef Vostřez, který u něj pracoval nejpozději
od roku 1922.
Leopold Jungmann, stavitel, sám se inzeruje jako „specielní hotelový
architekt", Praha, Brno. Účastnil se veřejné soutěže na stavbu
Besedy, spolu s R. Hladischem a H. Svobodou realizoval
sanatorium Slovenka (Teplice nad Bečvou 820).
Dušan Jurkovič, (1868 Turá Lúka – 1947 Bratislava), architekt, vitríny
městského muzea.
František Katzmayer, vojenský stavitelský mistr, podílel se na stavbě
středního domu vojenské akademie (1853-1860) a kostela
sv. Barbory (1860-1863).
Václav Knorr, stavitel v Hranicích, doložen při realizacích v roce 1844
a 1851.
Kolář, stavitel a architekt z Moravské Ostravy (fy Kolář a Rubý), účast
ve veřejné soutěži na stavbu nové nemocnice.
Valentin Kopecký, stavitel v Hranicích mezi válkami, Radnická 12.
Kotas, stavitel, podílel se na výstavbě domu pro chovance akademie
(Vyšší vychovací ústav vojenský), 1851-1853.
Karel Kotas, Ing. arch., (1894 Olomoučany – 1973 Praha), architekt.
Studoval na vídeňské Akademii výtvarných umění (prof. Leopold
Bauer). Studium dokončil v roce 1921 na Akademii výtvarných
umění v Praze (prof. Josef Kotěra). Po krátkém působení
v Praze odešel v následujícím roce do Brna a v roce 1925
do Ostravy. Počátkem 30. let pak definitivně přesídlil do Prahy,
kde se stal uznávaným architektem. S oblibou často užíval
barevných keramických fasád. Je autorem například obchodního domu v Perlové ulici (1938-1940) a v Příčné (1934-1935),
nájemního domu s obchody v Ječné (1936-1937) a nájemního
domu v Sokolské (1936-1937) nebo rodinného domu
na Hřebenkách (1932-1935). Ale stavby v lázních Teplicích
pro Ústřední sociální pojišovnu v Praze zůstávají jeho první
známou významnější realizací.
Karl Kottek, společná firma Karl Kottek & Otto Zeman, Gallašova ulice,
civilní inženýr a stavitel z Bystřice pod Hostýnem, později se
přestěhoval do Hranic.
Jan Křížovský, pražský architekt, spolu s J. F. Pokorným autor paláce
Kunz.
J. Kumpán – zahradní architekt, v letech 1902-1908 navrhl městský
park.

Miloš Laml, (1884 Drahotuše – 1964 Brno), brněnský architekt.
Studoval České vysoké učení technické v Praze a Německou
vysokou školu technickou v Brně. Člen brněnského sdružení
Devětsil.
Od roku 1936 učil na Vysoké škole zemědělské v Brně. Účast
ve veřejné soutěži na stavbu Besedy.
Franz Lenhart, civilní geometr v Hranicích (německé razítko na plánech
půdorysu německé lesnické školy z února 1897).
Adolf Liebscher, brněnský architekt, mezi válkami působil na České
vysoké škole technické v Brně.
Franz Ludwig, vedl výstavbu dívčí měšanské školy (Stadtbaumeister),
jednání o výstavbě lesnické školy, Vídeň.
Maader, pevnostní stavitel, spolupracoval na domu pro dělostřelce
s jízdárnou (levé křídlo Akademie).
Josef Macharáček, architekt, Olomouc, činžovní dům v Gallašově ulici
(dnes Smoza), účast ve veřejné soutěži na stavbu Besedy.
Franz Macher, architekt a stavitel z Vídně, navrhl synagogu v Hranicích
(1864).
R. Motka, autor penzionu J. Pušnera (1932-1933, dnešní dětské
sanatorium Radost, Teplice nad Bečvou 1100).
Eduard Nelhiebel, stavitel v Hranicích, 30. – 40. léta 20. století.
František Novoveský, stavitel z Prahy, 30. léta, vystavěl dům v Teplicích
nad Bečvou 24.
Jaroslav Olšina, zednický mistr, Drahotuše.
Alois Pallát, Ing., podle razítka na plánech hrádku Kunzov „úředně
zmocněný a přísežný inženýr stavební".
Otmar Pazourek, stavitel z Moravské Ostravy, účast v soutěži na stavbu
nové nemocnice.
František Peška, autor budovy Zimní hospodářské školy (1902).
Alois Pilc, (1892-1965), studoval po stavební průmyslové škole Vysokou školu technickou v Brně, kterou nedokončil okolnostmi
I. světové války. Po válce je stavebním technikem u firmy J. Pilc
v Přerově, později samostatným stavitelem. Od roku 1948 projektant ve Stavoprojektu, pak Chemoprojektu v Přerově. Byl
autorem projektů sokoloven v Hranicích, Kojetíně, v Uherském
Brodu, v Topolčanech, vypracoval návrhy na školy, obytné
činžovní domy, rodinné domky v Přerově a okolí, navrhl také
pavilóny pro výstavy v Přerově, Kroměříži, v Uherském Hradišti.
Autor téměř všech výprav k představením divadelního spolku
Tyl v Přerově, několika návrhů scén pro profesionální Hanácké
divadlo v Přerově, Kroměříži, Hronově a v Železném Brodě.
J. F. Pokorný, architekt z Prahy, spolu s Janem Křížovským navrhl palác
Kunz.
František Pražan, prof. Ing., dohlížel na stavbu administrativní budovy
lesnické školy.

a r c h i t e k t u r a

85
H r a n i c k á

Václav Velvarský, architekt žijící postupně v Praze a Brně, autor budovy
pošty v Hranicích (1927).
Josef Vostřez, stavitel v Hranicích, v roce 1925 převzal firmu po
Václavu Jonášovi.
Arnošt Wiesner, akad. arch., (1890 Malacky – Liverpool 1971), přední
brněnský architekt. Vystudoval Vysokou školu technickou v
Brně a Akademii výtvarných umění ve Vídni (1908-1914). Člen
brněnského Devětsilu. Do roku 1919 působil ve Vídni a v letech
1919-1939 byl architektem v Brně. Pro své židovství emigroval
15. 3. 1939 do Velké Británie, kde se zúčastnil zahraničního
odboje. Po válce se do Československa nevrátil, působil jako
architekt v Londýně (1945-1948), v Liverpoolu (1960-1971)
a přednášel architekturu na předních britských univerzitách.
Antonín Zástěra, knížecí stavitel, autor původní podoby dnešního
lázeňského domu Bečva a některých dalších realizací v lázních
Teplice nad Bečvou.
Klement Zástěra, stavitel z Hranic, podílel se na výstavbě budov
areálu vojenské akademie, 1862 zvolen předsedou hranického
čtenářského spolku Beseda.
Otto Zeman, firma spolu s Karlem Kottkem, stavební mistr z Bystřice
pod Hostýnem, později z Hranic, Gallašova ulice.
Eduard Žáček, Ing., Brno, návrh domu odborné živnostenské školy
pokračovací pro Hranice (1931, nerealizováno).



Vilém Procházka, technický znalec, zástupce města, stavitelský mistr,
Komenského ulice.
Matěj Resek, pevnostní stavitelský mistr, podílel se na stavbě pravého
křídla (Domu pro chovance, 1851-1853) a středního domu
vojenské akademie (1853-1960).
Bedřich Rozehnal, (1902 Střebětín – 1984 Brno), brněnský architekt.
Vystudoval Českou vysokou školu technickou v Brně (E. Králík,
A. Liebscher, J. Kroha), člen Svazu výtvarných umělců Brno,
od roku 1947 profesorem Vysokého učení technického v Brně.
Jan Rubý, architekt a stavitel z Moravské Ostravy (fy Kolář a Rubý),
účast ve veřejné soutěži na stavbu nové nemocnice.
Sekera, arch., Brno, účast ve veřejné soutěži na stavbu Besedy,
činžovní dům v Nádražní 1046.
Karl Schmidt, setník vojenského stavitelství, určil vnitřní rozmístění
staveb akademie a řídil výstavbu budov.
František Smolka, stavitel z Moravské Ostravy, spolu s architektem
Ludvíkem Heinschelem navrhli a postavili Hellerův nájemní dům
v Hranicích (1935-1938).
Jaroslav Stockar-Bernkopf, Ing. Dr., (nar. 1890), pražský architekt,
návrh nové nemocnice.
H. Svoboda, stavitel, úpravy interiéru sanatoria Moravan, spolu
s R. Hladischem a L. Jungmannem realizoval sanatorium
Slovenka (Teplice nad Bečvou 820).
J. Svoboda, autor projektu sanatoria Slovenka v Teplicích nad Bečvou
820 z roku 1925.
Vladimír Škára, Brno, účast ve veřejné soutěži na stavbu Besedy.
Lubomír Šlapeta, Ing. arch., (1908–1983), studoval na Akademii umění
a uměleckých řemesel ve Vratislavi. Při studijní cestě spolupracoval v New Yorku v ateliéru architekta Normana Bella
Geddese. Zpočátku měl společný ateliér s bratrem Čestmírem,
do Olomouce přišli v roce 1936 a především Lubomír je autorem
řady rodinných domů převážně na severní Moravě: v Olomouci,
Opavě, Rožnově pod Radhoštěm, Slezské Ostravě, Přerově atd.
Zařadil se k nejmladší generaci moderně orientovaných olomouckých architektů (spolu s Antonínem Drábkem
a Františkem Novákem).
František Švancara, Ing., stavitel z Brna, účast ve veřejné soutěži
na stavbu nové nemocnice.
Antonín Tebich, (1853-1935), stavitel z Brna, v letech 1901-1915
pronajimatel lázní Teplice nad Bečvou (spolu s A. Kučerou), v
Teplicích si postavil vlastní dům (Zbrašov 50) a v sousedství
hotel Bláha.
Hubert Vacula, architekt z Moravské Ostravy, pro Okresní nemocenskou pokladnu v Moravské Ostravě navrhl v roce 1928 hotel
Klíč (dnes Janáček, Teplice nad Bečvou 1000).

Interiér restaurace Beseda, 20. léta 20. století.

přehled
nejvýznamnějších
realizací
(Řazeno abecedně podle autorů)
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Označení staveb odpovídá jejich původnímu účelu nebo názvu.
U rodinných domů je uveden užívaný název nebo jméno objednavatele.
Názvy ulic a popisná čísla souhlasí se současným pojmenováním a evidencí.

1815 - 1918

a r c h i t e k t u r a

Wilhelm Doderer – Karl Schmidt: Areál vojenských
školských ústavů. 1851–1863, třída čs. armády.
Albert Hudec: Dům manželů Šindelových. 1904, Jurikova
618.
Albert Hudec: Vila Kleopatra, pro Rudolfa Kadeřávka.
1905, Teplická 631.
Albert Hudec: Česká měšanská škola. 1905, třída 1. máje
357.
Alois Jambor: Kostel sv. Cyrila a Metoděje. 1863,
Černotín.
Alois Jambor: Pasekový dům, 1874–1875, Teplice
nad Bečvou.
Alois Jambor: Hostinský dům, 1874–1875, Teplice
nad Bečvou.
Alois Jambor: Andersova vila. 1898–1901, Zborovská 583.
Alois Jambor: Vila Zamorsky. 1901, Mostní 580.
Alois Jambor: Vila pro Johanna Spáčila. 1907, Kropáčova
641.
Václav Jonáš: Vila Richarda Richtárského. 1907,
Komenského 642.
Václav Jonáš: Penzion Růžek. 1912, Školní náměstí 33.
Jan Křížovský - J. F. Pokorný: Palác a správní budova fy
Kunz. 1897. Třída 1. máje 328.

Fanz Macher: Synagoga. 1864, Janáčkova 296.
Vladislav Mikoláš: Hrádek Kunzov. 1907–1908, Hrabůvka.
Neznámý autor: Kostel sv. Markéty. 1922, Paršovice.
Neznámý autor: Kaple sv. Theodorika. Nezjištěno, Skalička.
Neznámý autor (Alois Jambor st.?): Vyšší lesnická škola.
1895–1897, Jurikova 31.
Neznámý autor: Německá měšanská škola. 1898. Motošín
216.
Neznámý autor: Dům Sládečkových. 1912, Havlíčkova 700.
Antonín Tebich: Sanatorium Zora, dříve hotel Bláha.
Zbrašov 50.
Anton Zástěra: Stará lázeňská budova. 1862–1865,
Teplice nad Bečvou 28.
Otto Zeman: Vila pro Fanny Kirschbauerovou. 1899–
1900, Teplická 602.
Otto Zeman - Karl Kottek: Vila pro nadlesního Antona
Bergera. 1900, Sady čs. legií 462.
Otto Zeman - Karl Kottek: Vila pro manžele Blahakovy.
1908, Teplická 643.

Adolf Liebscher: Nájemní domy pro vojenské gážisty.
1927, Nádražní 1008 a 1010.
Josef Macharáček: Nájemní dům pro vojenské gážisty.
1925, Gallašova 851.
Oskar a Elly Oehlerovi: Říhovského vila. 1933–1934,
Teplice nad Bečvou 59.
Oskar a Elly Oehlerovi (Olárovi): Přestavba kolonády.
1947, Teplice nad Bečvou 24.
Jaroslav Pelan: Rodinný dům. (Nerealizováno), 1939.
Alois Pilc: Hudební pavilón. 1926, Sady československých
legií.
Alois Pilc: Sokolovna. 1927-1928, Pod Bílým kamenem
880.
Bedřich Rozehnal – Hubert Svoboda: Nemocnice.
1937-1948, Zborovská 1245.
Bedřich Rozehnal – Hubert Svoboda: Dům pro primáře
nemocnice. 1937, Pod nemocnicí.
Bedřich Rozehnal – Hubert Svoboda: Nájemní dům pro
zaměstnance nemocnice. 1937, Pod nemocnicí
1282, 1283.
Jan Rubý: Sanatorium Moravan. 1922-1924, Zbrašov 47.
Jaroslav Sedlák: Vlastní rodinný dům. 1940, Teplice
nad Bečvou 71.
Sekera – D. K.: Domy vojenských gážistů. 1929,
Jaselská 1043, 1044.
Jaroslav Stockar-Bernkopf: Nemocnice. (Nerealizováno),
1935.
J. Svoboda: Sanatorium Slovenka. 1925, Teplice
nad Bečvou 820.
Lubomír Šlapeta – Čestmír Šlapeta: Nájemní řadové
domy pro chudé města Hranic. 1942, náměstí
krále Jiřího z Poděbrad 1276, 1277.
Lubomír Šlapeta: Rodinný dům ppkl. Augustina Frice.
1947-1948, Pod Bílým kamenem 282.
Otakar Štěpánek: Řadový dům. 1932, 28. října 127.
Otakar Štěpánek: Řadový dům. 1932, Gallašova 175.
Hubert Vacula: Grand hotel Klíč. 1928–1929, Teplice
nad Bečvou 1000.
Václav Velvarský: Pošta. (Prováděcí plány Hlaváček),
1927-1929, třída 1. máje 321.
Arnošt Wiesner: Weinbergerův řadový rodinný dům.
1933, Farní 10.
Josef Zlámal: Rodinný dům MUDr. Čeňka Roháče. 1934,
Kropáčova 817.

a r c h i t e k t u r a

Bohumil Babánek: Nájemní řadový dům. 1928, ulice
Jiřího z Poděbrad 1009.
Bohumil Babánek: Dům vojenských gážistů. 1928,
Nádražní 1046.
Karel Caivas: Rodinný dům JUDr. Stanislava Tomance.
1938, Jurikova 246.
Karel Caivas: Kontribučenská záložna. (Freibergrova lékárna), 1938-1943(?), Pernštejnské náměstí 110.
Karel Caivas: Kerbrův letní rodinný dům. 1938, Pod
Hůrkou 1065.
Karel Caivas: Sternův rodinný dům. 1938-1939, Teplice
nad Bečvou 67.
Karel Caivas: Polednův rodinný dům. 1939-1940, Teplice
nad Bečvou 70.
Karel Caivas: Seidlův rodinný dům. 1939-1940, Skalní
275.
Karel Caivas: Maruštíkův rodinný dům. 1940-1941,
Havlíčkova 1268.
Josef Danda (?): Vlakové nádraží Hranice na Moravě
– sever. 1938, Nádražní 498.
Josef Danda: Vlakové nádraží v Teplicích nad Bečvou.
1938–1939, Teplice nad Bečvou.
Josef Danda: Nájemní dům pro železniční zaměstnance.
1939, Tovární 1203.
L. Heinschel – František Smolka: Hellerův nájemní dům.
1935-1938, Mostní 224.
Alois Jambor: Říhovského vila (nerealizováno). 1930.
Teplice nad Bečvou 59.
Alois Jambor (?): Sanatorium Praha. 1931–1932, Teplice
nad Bečvou 1073.
Václav Jonáš: Přestavba domu Jana Jaroše. 1924,
Komenského 277.
Karel Kotas: Sanatorium Bečva. 1931, Teplice
nad Bečvou 28.
Karel Kotas: Kolonáda a restaurace. 1935–1936, Teplice
nad Bečvou 24.
Karel Kotas: Lázeňský hotel u kolonády. 1938–1939,
Teplice nad Bečvou 38.
Karel Kotas: Kotelna, strojovna a pošta. 1933–1934,
pošta 1938, Teplice nad Bečvou 62.
Karel Kotas: Kabiny pro říční koupaliště. 1938, Teplice
nad Bečvou.
Karel Kotas: Gallašův pramen. 1939, Teplice nad Bečvou.
Josef Kšír: Vlastní rodinný dům, 1938, Teplice nad Bečvou
66.
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1918 - 1948

Architektura v Severomoravském kraji. Ostrava 1965.
Architektura ČSSR XXVIII, 1969, s. 168. (Sanatoria Bečva a Praha).
Architektura ČSSR XXXXV, 1986, s. 39 - 40. (Nádraží Teplice nad Bečvou).
Architekt SIA XXXIX, 1940, s. 159 - 160. (Nádraží Teplice nad Bečvou).
Architekt SIA XXXXIII, 1944, s. 143. (Nádraží Teplice nad Bečvou).
Archiv lázní Teplice.
Archiv Městského muzea a galerie v Hranicích.
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„Eine kleine Station an der Strecke, welche nach Rußland führt...“, mit dieser Beschreibung von Hranice beginnt der
österreichische Schriftsteller Robert Musil, der die Militärerziehungsanstalt in Hranice in Jahren 1894-97 durchgekommen ist, sein
autobiografisches Erstlingswerk Die Verwirrungen des Zöglings Törless. Mit ein Paar Wörtern charakterisiert er somit treffend
eine der damals größtern mährischern Städte. Im Verlauf des 19. Jhs. hatte Hranice eine Reihe von Gelegenheiten zur Entwicklung
und Prosperität - das Kreisamt hatte hier seinen Sitz, später die Bezirkhauptmannschaft, militärische Schulen von gesamtstaatlichen
Bedeutung, sowie die forstwirtschaftliche Schule. Die Stadt war ein wichtiger Verkehrs- und Eisenbahnknotepunkt. Bedeutungsvoll
war auch die Textilindustrie, die sich aber immer noch an die mittelalterliche Tradition der Tuchindustrie orientierte. Nach deren
Niedergang trat in den Vordergrund die Firma Kunz, die Pumpen und Wasserleitungen erzeugte, und Möbelfabrik Thonet-Mundus
AG. Bekannt war auch die Schreibmaschinenfabrik Rak & Hobza oder Hellers Tuchfabrik. Dank dem nahen Bad Teplice nad Bečvou
(Teplitz Bad) blühte der Touristenverkehr und das Kulturleben in der Stadt auf. Gleichwohl war die Wirtschaft in Hranice meistens
auf die landwirtschaftliche Produktion beschränkt, mit dem Fürstengroßgrundbesitz in der führenden Position. Aus heutiger
Sicht kann man sagen, daß die Stadt ihre Gelegenheiten nicht genug ausnützte. Den Wert der Architektur des 19. Jahrhunderts
in Hranice kann man mit anderen mährischen architektonischen Zentren bei weitem nicht vergleichen, und nicht einmal damit, was
in Hranice in den Zwischenkriegsjahren entstanden ist.

Architektur
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von Hranice

1815-1948

Obwohl häufig gebaut, hatten Kirchenbauten in 19.Jh. oft nicht solche Ausdruckskraft wie um ein Jahrhundert früher. Bemerkenswert scheint
die klassizistische später neoromanisch umgebaute St. Matthäus Kirche (kostel
sv. Matouše) in Střítež nad Ludinou (1822) zu sein, die mächtige St. Margarete
Kirche (kostel sv. Markéty) in Paršovice (1826), der einzige sakrale Bau
in Empirebaustil im Bezirk und die historisierende St. Zyrillus und Methodius
Kirche (kostel sv. Cyrila a Metoděje) in Černotín (1863). Die übliche Qualität
überschreitet vor allem die neoromanische St.Barbara Kapelle (1860-63)
im Areal der militärischen Anstalten und St. Theodor Schloßwaldkapelle
in Skalička, ein neogotischer Bau, der unter Erzbischof Theodor Khon
(1893-1904) umgebaut wurde.
Der Eisenbahnbauentwurf stammte von Fr. X. Riepel, einem
Professoren aus Polytechnischen Institut in Wien. Diese Strecke, die Wien
und den industriellen Norden verband, wurde nach dem damaligen Herrscher
Kaiser Ferdinands Nordbahn benannt. Der bis Lipník (Leipnik) führende Teil

(Mährisch Weißkirchen)

wurde unter Karel Ghangys Leitung beendet, in Jahren 1844-1847 fortsetzte
der Eisenbahnbau unter Karel Hummels Leitung aus Lipník bis Bohumín.
Der meist komplizierte Abschnitt war bei Jezernice (Jezernik) und bei Hranice.
Die hiesigen seichte und breite Täler wurden mit gewackten und kostspieligen
Talbrücken überbrückt, deren Projektant warscheinlich Jan Perner persönlich
war. Der zweite Teil der Talbrückensbauten begann erst in den 70. Jahren
des 19. Jh., den dritten begannen neu die italienischen Gefangenen aus
dem Ersten Weltkrieg zu bauen und wurde erst im Laufe der wirtschaftlichen Krise in den 30. Jahren vollendet. Ein einzigartiger, 250 m lang und 6
m hoch, unter der Gemeinde Slavíč führender Tunnel war aufgrund seiner
Einzigartigkeit und scheinbarer Sinnlosigkeit eine Ursache für viele Gerüchte
und Mutmaßungen - er wurde zwar in einem Abhang gebaut, aber an einer
Ebene ohne eine bemerkbare Űberhöhung. Der Tunnel sollte die Bewegung
von unfestem Boden verhindern und die Unzufriedenheit der Einheimischen
mit dem Eisenbahnbau, der die Gemeinde in zwei Teile trennen würde,
bekämpfen. Für die meisten Bauten des Eisenbahnbaus war die ausgeprägt
technische Baurealisierung charakteristisch, das ausgedehnte einstöckige
Gebäude des Bahnhofes in Hranice war klassizistisch.
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ausgebauten Gebäuden, des tschechischen Schulgebäudes im Neorenaissancestil auf
1.maje-Straße (1896-1899) und der deutschen Knabenschule im Stadtteil Motošín, die
beide wurden vom deutschen Stadtrat erbaut, überraschten Einfachheit der tschechischen und die prächtige Ausfertigung der deutschen Schule.
Erst die tschechische Volksschule (1905) wurde im Neobarockstil gebaut. Die
Vorliebe für Neobarock überlebte bei den Baumeistern in Hranice und Umgebung
sehr lange und verhinderte den Antritt des nachkommenden Jugendstiles, eventuell wurden diese zwei Baustile in diesem Region so gemischt, daß es schwierig
ist, sie auseinanderzuhalten Im Stil des dritten Barocks, der Neobarock mit einigen
Elementen des Jugendstils verbindet, entstand das Wohngebäude der Wasserleitungund Pumpenfabrik Ant. Kunz (1897). Der nach Entwurf der prager Architekten J. F.
Pokorný und Jan Křížovský erbaute, pompöse, überdimensionierte Palast mit einem zu
verzierten Interieur kontrastierte scharf mit dem profanen Zweck des Bautes und insbesondere mit der umliegenden matschigen Straße mit Parterrehäusern.
Die erste Betonbrücke über den Fluß Bečva (1904-1905), die von dem
zurückziehenden deutschen Heer im Jahre 1945 zerstört wurde, wurde im Jugendstil
gebaut. Das Stadtgaswerk ist einer der ersten Aufgaben der tschechischen
Stadtverwaltung nach ihrem Sieg in den Wahlen im Jahre 1903 und es wurde in
der heutigen Plynárenská-Straße (Gaswerkstraße) von Firma Kunz errichtet. An der
Vorderseite finden wir ein neoromanisches Dekor, genauso wie an dem ringförmigen Bau der Kalkbrennerei bei Černotín aus dem Jahre 1872, oder an dem aus Ende
der 80. Jahre stammenden Mauthaus an der Brücke über Bečva, das aber nicht erhalten
geblieben ist.
Als seinen Sommersitz ließ Antonín Kunz nordlich von Gemeinde Hrabůvka eine
„mittelalterliche“ Burg Kunzov (Kunzburg) erbauen, die eigentlich eine neogotische Villa
war (1907-1908). Nachden überlieferten Plänen wurde das Projekt für Herrn Kunzens
Hegerhaus von lokaler Baumeister Vladislav Mikoláš gezeichnet, der für die Firma
schon einige Gebrauchsgebäude im Areal der Fabrik erbaute. Reiche figurale Stuck-und
Interieurdekorationen der Burg kombinieren Hinweise auf die Gotik mit der Welt des
englischen gotischen Romans und den beliebten Märchen. Aber dieses alegorische
Programm wurde eigentlich stark protschechisch orientiert, was auch dem Image der
Firma entsprach. Die geplante künstliche, am Berg plazierte Burgruine wurde nicht realisiert, ein Teich ist nicht erhalten worden und ein nicht weit davon stehendes selbständiges gotisierendes Objekt wurde später zu Toiletten eines Pionierlagers umgebaut...Die
neogotische Tendenz scheint zu dieser Zeit schon abzunehmen und dadurch zugleich
auch außergewöhnlich zu werden, was an Antonín Kunz´s persönlicher Vorliebe und
dazu seinen Adelsambitionen lag.
Die Villa nimmt ihre spezifische Stellung in Kultur des 19. Jhs. Das selbstständig
plazierte Familienhaus stellt eine Materialisierung der zeitgenössischen Atmosphähre,
des Familienkultes und des Anspruches an repräsentationsfähiges Wohnen dar. Teplická
und Kropáčova Straße in Hranice sind sogar eine Wohngegend für Honorationen der
Stadt - für Baumeister, Ärzte und bedeutende Beamte-geworden. Mächtige Villen, die
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Die unzweifelhaft wichtigste Realisation in Hranice im vorigen Jahrhundert
war der Bau der militärischen Anstalten. Drei mächtige, neoromantische, mit Gängen
verbundenen Objekte und eine Reihe von anderen Objekten im Innenareal entstand
nacheineanderfolgend zwischen 1851-1863. Für ein Kleinod des Militärschulenareals
wurde immer die neoromanische St. Barbara Kapelle mit einem neogotischem Turm an
der Stirnseite gehalten (1860-1863). Die innere Wanddekoration wurde von dem wiener
Maler Karel Jobst, Karel Gayling und dem Bildhauer Josef Leimer durchgeführt. Später
wurde in nächster Nähe von den militärischen Schulen die Landwehrkaserne gebaut
- zwei monumentale, aber sonst alltäglich historisierende, nach Alois Jambors und
Zacharias Hermanns Entwurf von Gemeinde 1889-1890 und 1895-1896 ausgeführte
Bauten. Ähnlich wie eine Reihe von anderen Militärbauten unter Franz Josef I. wurden
auch die Anstalten in Hranice mehr oder weniger nach dem Vorbild der Arsenalobjekte
in Wien geschaffen. Diese wurden meistens im Geiste des romantischen Historismus
konzipiert, ihre Autoren benutzten neoromanische oder neogotische, oft nicht untereinanderunterschiedbare, Morphologie. Die mit Kavalleriekadettenschule in Hranice
verbundene Militärische Oberrealschule bildete jedoch den größten Areal. Im Vergleich
mit der Stadt, deren Größe fast der Altbausubstanz entsprach und nur in der Richtung
zur Eisenbahn sich ausgedehnte, erschienen der Areal der Akademie als ein überdimensionierter, aber einheitlich konzipierter Monument, der für Jahrzehnte lang am
meisten das Panorama der Stadt beeinflusste. In den Militärerziehungsanstalten wurde
schrittweise eine Reihe von militärischen Prestigeschulen, unter anderem auch die K.
k. Artillerie-Akademie, die militärische Oberrealschule und die Kavalleriekadettenschule
plaziert, auf dener eine Reihe von bedeutenden Persönlichkeiten aus ÖsterreichUngarn sowie mancherlei Söhne der führenden Adelsfamilien, darunter auch der österreichische Schriftsteller Robert Musil (1894-1897) und der Dichter Reiner Maria Rilke
(1890-1891), studierten. Nach der Entstehung der Republik im 1918 entstand hier eine
Militärische Akademie, die einzige in der ganzen Tschechoslowakei.
Nach vielen erfolglosen Versuchen wurde es endlich der Judengemeinde bewilligt die alte unzureichende Synagoge abzureißen und an ihrem Platz
eine neue, größere Synagoge nach Entwurf des wiener Architekten Franz
Macher (1864) zu bauen. Die Wahl des für die Stadt ungewöhnlichen maurisch- byzantischen Stils war mehr oder weniger von praktischer Bedeutung - der Tempel sollte sich
von der umliegenden christlichen Verbauung unterscheiden.
Für Baubewegung der meisten tschechischen und mährischen Städte ist
Schulbau charakteristisch, der am Ende des 19. Jhs. fast einen Massencharakter annahm.
Im Vergleich mit dem ausdrucklosen profanen Gebäude der deutschen Volks-und
Bürgerschule aus 1835 stellen die um die Jahrhundertwende gebaute Schulgebäude
- mindestens in Hranice - eine mehr ausdrucksvolle Architektur vor. Die meisten
Schulen aus dieser Zeit wurden im Neorenaissancestil gebaut. Für die forstwirtschaftliche Schule, die aus Sovinec (Eulenberg) nach Hranice umgezogen worden ist, erbaute
die Gemeinde ein architektonisch beachtenswertes und monumentales Gebäude im
Neorenaissancestil (1895-1897) am Rande der Stadt. Beim Vergleich der gleichzeitig
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von lokalen Baumeistern oft mit mehr als einer Wohneinheit entworfen wurden,
sind deutlich historisierende, manchmal im Neobarockstil mit Jugendstilelementen
gebaut, aber eher ist das der unbestimmte Traditionalismus, der überwiegt. Zu den
meist inte-ressanten Villen gehört das Ing. Vilém Spáčils Haus (1890), das nach der
Konzeption der römischen Parterrevilla erbaut wurde. Zahlreiche historisierende oder im
Neorenaissancestil, später auch im Jugendstil gebaute Häuser wurden von Ota Zeman
und Karl Kottek aus Bystřice pod Hostýnem (Bystřitz am Hostein) entworfen. Zu den
lokalen Projektanten gehörten auch Albert Hudec und Alois Jambor, Autor der meisten
Häuser aus der Jahrhundertwende in Kropáčova-Straße. Als eine Serienproduktion eines
Autors weisen sie sich durch häufige Wiederholung aus, typisch für sie ist ein nicht
ausgeprägter Historizismus und häufige Anwendung von hölzernen Elementen, insbesondere in der Partie unter dem Dach. Václav Jonášs Villen entwickelten sich von dem
dritten Barock über Jugendstil und Kubismus bis zu dem nationalen Stil.
Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde Hranice als eine Stadt, die sich
in der Zone des Hinterlandes der Armee und an einer Haupteisenbahnstrecke befand,
mit einem Zustrom der verletzten österreichischen Soldaten, die in den militärischen
Gebäuden und in den Schulen unterbracht wurden, überschwemmt. Öffentliches
Leben wurde gelähmt, der Druck der staatlichen Behörden und Ämter kam überall zum
Ausdruck. Im Laufe des Krieges sank die Bauaktivität selbstverständlich, die damals realisierte Bauten waren höchstens von Zweckcharakter, öfters auch provisorisch, und sind
darum nicht erhalten worden.
Aus den von den bekannten wiener Architekten gebauten Häusern können wir
in Hranice nur die Bauten Professors Wilhelm Doderers und Franz Machers finden, die
prager Architekten J. F. Pokorný und Jan Křížovký entwarfen Kunz´s Palast. Das Niveau
der anderen Bauten ist nur im Rahmen der regionalen Geschichte bemerkenswert. Trotz
der umfangreichen Bauaktivität am Ende des 19. Jh., und am Anfang des 20. Jh. kann
man nur Objekte der österreichischen Militärerziehungsanstalt und einige vereinzelten
Bauten wie Synagoge, Palast der Firma Kunz, forstwirtschaftliche Schule, noegotische
Waldschloßkapelle in Skalička, einige Villen und vielleicht auch die einigermaßen bizzare
Burg Kunzov für wichtige und bemerkenswerte Bauwerke, die im 19. Jh. in Hranice
entstanden sind, halten.
In der Zwischenkriegsperiode blühte die Bauaktivität in Hranice und in Teplice nad
Bečvou mächtig auf und es entstand da eine Reihe von einzigartigen Baurealisierungen.
In der Stadt und in dem anliegenden Bad waren viele hervorragenden Persönligkeiten
der tschechischen Architektur tätig, wie Bohumil Babánek, Karel Caivas, Josef Danda,
Karel Kotas, Josef Macharáček, Josef Miniberger, Adolf Liebscher, Oskar und Elly Oehlers,
Jaroslav Pelan, Bedřich Rozehnal, Hubert Svoboda, Lubomír Šlapeta, Otakar Štěpánek,
Václav Velvarský oder Arnošt Wiesner. Zu den wichtigsten der zwölf lokalen Architekten
gehören Alois Jambor, Vladimír Hudec, Josef Vostřez, Josef Ernest und am Ende der
30. Jahre auch Josef Číhal. Die Stadt war ein wichtiger Verkehrsknotepunkt, aber die
Industrie blieb nur an ein Paar Unternehmen beschränkt.

Am Anfang der 20. Jahre waren Historizismus, Jugendstil und sogar Neobarock
allgemeint beliebt, aber auch der nationalen Stil, der Dekorativismus kommt hier
vor. Bildhauerrealisierungen beschrenkten sich nur an Grabplastiken, die vor allem
von dem lokalen Bildhauer Josef Sosna und von dem Absolventen der prager
Kunstgewerbeschule Ladislav Vlodek, der seit den 30. Jahren auf die Dauer in Hranice
lebte, geschaffen wurden. Der einzige öffentliche Auftrag war Jan Hus´s Monument.
Jan Hus´s Statue im Jugendstil (1923) wurde für den Park der tschechoslowakischen
Legioen von dem olmützer Bildhauer Julius Pelikán, der auch die Athletstatue am Václav
Jonášs Grab im Jugendstil (1925) in Hranice ausführte, geschaffen. Einem von der Stadt
ausgeschriebenen Wettbewerb nach wurde die Statue des ersten tschechoslowakischen Präsidenten - T. G. Masaryks - von Ladislav Vlodek und Karel Lenhart aus Olomouc
(Olmütz) geschaffen (1937-1939). Die Statue wurde von den Nazisten im Laufe des
zweiten Weltkriegs zerstört.
Im Jahre 1923 wurde in Hranice eine Artilleriekaserne in dem nationalen Stil
gebaut. Das meist bemerkenswerte der puristischen Mietshäuser ist das von dem
olmützer Architekten Josef Macharáček gebaute Haus für Militärgagisten (1925).
Entwurf der neuen Postgebäude von Václav Velvarský aus Prag und ihre Baurealisierung
(1927) wurde von der holländischen Ziegelmoderne beeinflußt, die puristische
Turnhalle für den Turnverein Sokol wurde von Alois Pilc aus Přerov (Prerau) entworfen
(1927-1928). An der regen Bauaktivität in Nádražní und der anliegenden Poděbradská
Straße waren insbesondere Architekten aus Brno (Brünn) tätig (Bohumil Babánek,
Adolf Liebscher, Sekera, weil auch die Landesverwaltung ihren Sitz in Brno hatte), oder
Gebrüder Šlapeta aus Olomouc.
Jaroslav Fiala aus Brno entwarf die Fachschule für Frauenberufe in Hranice
(Charlotte Masaryks Haushaltsschule, 1931-1933). Das zweistöckige funktionalistische
Gebäude der heutigen Haushaltsschule hat immer noch ein Walmdach, aber das anliegende funktionalistische Familienhaus des Schuldieners stellt das allererste Haus in
Hranice mit flachem Dach vor.
In den 30. Jahren schrieb die Stadt zwei wichtige öffentliche architektonische
Wettbewerbe aus, deren Resultate die zeitgenössische Baupraxis und die Unfähigkeit
der einzelnen politischen Parteien einheitlich vorzugehen, illustrierten. Im Jahre
1929 wurde ein öffentlliches Wettbewerb um die Errichtung des neuen Kulturhauses
„Beseda“ an der Stelle des älteren verkommenen Gebäude ausgeschrieben. Zur
Teilnahme wurde eine Reihe von Architekten aus der ganzen Republik aufgefordert
(Bárta aus Bratislava- Preßburg, Josef Macharáček aus Olomouc, Alois Pilc aus Přerova,
Miloš Laml, Valentin Hrdlička und Sekera aus Brno, F. Jungman Leopold aus Prag und
die lokalen Baumeister Eduard Nelhiebl, Václav Hudec, Josef Vostřez, Valentin Kopecký,
Josef Ernest und Alois Jambor). Das Schwurgericht, in dem unter anderem auch Čeněk
Brada als Vertreter des Vereines der tschechoslowakischen Ingenieure und Architekten
in Moravská Ostrava (Mährisch Ostrau) und J. Lošák als Vertreter des Baumeistervereins
in Olomouc teilnahmen, wählte V. Hrdličkas Entwurf als den besten, der Bau sollte aber
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funktionalistischen Aufgabenlösung: „jeder einzelnen Funktion soll eine selbstständige
Baueinheit entsprechen“. Die Baudurchfürung wurde von den lokalen Baumeistern
Vladimír Hudec (das Haus für Oberärzte und Krankenschwester) und Josef Číhal jr. (das
Hauptgebäude) realisiert. Das anliegende Mietshaus für Krankenhausangestellte und das
Haus für Äzte bildeten einen weiteren Bestandteil dieser Baukonzeption.
Der Brünner Architekt Bedřich Rozehnal hat sich nach der erfolgreichen
Baudurchführung der Anstalt zur Strahlenbehandlung in Brno spezialisiert für das Gebiet
des Krankenhäuserbaus (Nové Město na Moravě- Neustadl in Mähren, Dačice- Datčitz,
Kyjov Gaya). In diesen großzügigen Pavillonkomplexen wurde von ihm ein neuer Typ
der Heilanstalten geschaffen, der dem technologischen und psychischen Bedarf der
medizinischen Pflege entsprach. Er versuchte die dunklen Gänge zu vermeiden, und
sie durch die verglasten Räume für Tagesaufenthalt der Patienten zu ersetzen. Der
von Rosehnals Krankenhäuser eigenartige Detail sind die großen, sowohl in Interieur als
auch in Exterieur anwendeten, Flächen aus Glasbauelementen. Aber in der Reihe seiner
Realisierungen rechnet man das späte Krankenhaus in Hranice zu seinen mehr profanen
Bauten.
Der Architekt Jaroslav Pelan aus Prag veröffentlichte im Buch „Chcete stavěti?“
(Wollen sie bauen?) den Plan eines Familienhauses für einen nicht näher bestimmten Baumeister aus Hranice (1939). Dieses den funktionalistichen Grundprinzipien
entschprechende Haus wurde niemals, so weit man feststellen konnte, realisiert.
In der Zwischenkriegsperiode entstanden in Hranice nur vereinzelte Bauten von
einem bedeutenden Niveau, in größerer Ausmas kann man als eine geschlossene Einheit
nur das Werk des prager Architekten Karel Caivas finden, von dem am Ende der 30.
und am Anfang der 40. Jahre ein interessanter Komplex von sieben Bauten geschaffen
wurde.
Die Sterns und die Tomanec Villen stehen immer noch dem orthodoxen
Funktionalismus nahe. Die Tomanec Villa (1938) gehört zu den meist interessanten
Bauten der Zwischenkriegsperiode. Effektvoll wirkt vor allem das erste Stockwerk, dessen eine Hälfte an der steinernen Untermauerung leigt, und dessen andere, herausgeschobene Hälfte von drei zylinderförmigen Säulen gestützt wird. Tomanec Villa revotiert
in Űbereinstimmung mit Tendenzen des damaligen emotionalen Funktionalismus der
Vertreter des tschechischen künslerichen Vereines „Mánes“ in beträchtlichem Maße
Le Corbusiers Stil. Die beliebte Bauform der abgerundeten Ecken der Stirnseite und
eine subtile, das erste Stockwerk stützende Säule wurde von Caivas bei dem Entwurf
des Reihenhauses mit der Apotheke am Pernštejnplatz angewendet. Die Bemühung,
die mehr individuellen Elemente an die schroffe, emotional nicht befriedigende
funktionalistische Auffasung zu applizieren, ist an Kerbrs (1938), Seidels (1939-1940),
Polednas (1939-1940) und an Maruštíks Familienhaus (1940-1941) klar deutlich. Mit
deren romantisierenden Tendenz und mit der Betonung der emotionalen Wirksamheit
stehen diese Häuser der zeitgenössischen Inspiration im Bauerntum, wie sie Z. B.
auch in der Literarur zu finden ist, nahe. Für diese Häuser sind Walmdächer, sowie
die wechselnde Größe, Form und Plazierung der Fenster und die abwechslende
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nach Miloš Lamls Entwurf realisiert werden. Der geplante Projekt wurde aber auch nach
einem zweiten Wettbewerb aufgrund Uneinigkeiten und unzureichenden Finanzen
nicht realisiert.
Die Firma Baa konnte deshalb an diesem Grundstück im Jahre 1932 ein Haus
bauen, dessen vordere Teil vom Architekten Pazdírek aus der Projektionsabteilung
der Firma Baa in Zlín (Zlin) entworfen wurde. Dieses Haus wurde nach dem Vorbild
der Skelettbauten mit Modulabstand zwischen Säulen und mit großen Fenster- und
Schaufensterscheiben in Zlín gebaut. Im Frühling 1933 wurde schließlich auch der hintere Teil mit einem Theatersaal vom Baumeister Hudec fertiggebaut.
Eine große Arbeitslosigkeit und Armut während der Wirtschaftskrise zwang die
Stadt zur Ausnutzung der freien Arbeitskraft durch Organisierung der gemeinnützlichen Bauarbeiten und zu einem System verschiedener Darlehen und Begünstigungen.
Nebendem Bau von einigen von der Stadt finanzierten Gebäuden wurden im großen
Schotter- und Asphalstraßen erbaut und die Stadtstraßen neu gepflastert. Geplant
wurde auch Bau des Elbe-Donau-Oder-kanals.
Der bekannte brünner Architekt Arnošt Wiesner entwarf für JUDr. Weinberger
ein einstöckiges Reihenhaus (1933) mit flachem Dach und roten Elementen in Exterieur
und Interieur.
In der zweiten Hälfte der 30. und am Anfang der 40. Jahre wurde in Hranice
eine Reihe von Mietshäuser gebaut. Viele davon sind Bauten von einem niedrigen
Niveau, die aus den vorgefertigten Bauelementen und ohne besondere Invention von
den lokalen Architekten gebaut wurden. Als ein der mehr bedeutsamen funktionalistischen Miethäusern kann man mindesten das Haus für die Angestellten der Hellers
Fabrik nennen (Ludvík Heinschel und František Smolka, beide aus Moravská Ostrava,
1935-1938). Das funktionalistiche Haus für Eisenbahnangestellte wurde von Josef
Danda (1939) und zwei Miethäuser für die Armut der Stadt von Gebrüder Šlapeta (1942)
gebaut. Im Jahre 1932 fand ein erfolgloses öffentliches Wettbewerb um den Entwurf
des neuen Krankenhauses statt, in welchem das Projekt des brünner Architekten Miloš
Laml vom Schwurgericht am besten bewertet wurde. Nach dem nächsten öffentlichen
Wettbewerb, zu dem die Architekten Otmar Pazourek, Partner Kolář und Rubý (alle aus
Moravská Ostrava), Jungman Leopold, František Švancara aus Brno und der lokale Josef
Vostřez aufgefordert wurden, verlief noch im Jahre 1935 eine Reihe von Verhandlungen
mit dem prager Architekten Jaroslav Stockar-Bernkopf. Er arbeitete ausführliche Pläne
aus, berechnete die geplanten Kosten auf 12 Millionen Kronen. Die standen der Stadt
aber nicht zur Verfügung. Aus den zahlreichen Berichten in der zeitgenössigen Presse
tritt eine gegenseitige Eifersucht der einzelnen politischen Parteien in Hranice, die die
Hauptursache zur Aufschiebung der Projektrealisation war, klar hervor.
Die Bauarbeiten sind erst nach der Űberweisung des Baubestandes und des
alten Krankenhauses aus Stadteigentum ins Eigentum des Hranice-Kreises am Ende
1936 begonnen, und das neue Krankenhaus wurde nach dem Entwurf von Bedřich
Rozehnal und Hubert Svoboda aus Brno gebaut. Die Dispositionslösung des von
Bedřich Rozehnal aus Brünn entworfenen Krankenhauses entsprach einer orthodoxen
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Anwendung von Materialien, vor allem Stein, Ziegeln und Holz, typisch. Caivas´s Inspiration kann man oft in Schiffsarchitektur
finden (Geländer, Treppen, Fenster, Schornsteine, Terrassen...).
Die Elemente der Volksarchitektur findet man auch im Projekt der spätfunktionalistischen Villa des Oberstlautnanten
Augustin Frices (1947-1948) von Lubomír Šlapeto aus Olomouc. Wegen dem damals geltenden von brünner Architekten
Bohumil Babánek zusammengestellten Vebauungsregulierenden Plan der Stadt Hranice aus dem Jahre 1946 war das notwendig, die Baukonzeption dieses Hauses zu verändern, weil den Planen nach die umfangreichen Gründstücke der Familie Fric
in Evidenz der Badlokalität geführt wurden und deshalb nicht jede Baurealisierung bewilligt wurde. Als Resultat erschien ein
Parterrevillahaus mit bewohnbarem Dachraum in der markant romantisierenden Auffasung. Solcher emotionale Effekt war
Ursache zur Inspiration einiger anderen Baumeister aus Hranice, die in den 50. und 60. Jahren einige fast identischen Kopien
nach diesem Vorbild erbauteten.
Im Rahmen des Nachkriegszweijahrplanes wurden noch in spätfunktionalistischem Stil zwei Häuser in der heutigen
1.máje-Straße gebaut, die so einen kompakten Komplex, zusammen mit der Vorkriegsausbauung in Nádražní- und Jiřího z
Poděbradstraße, bildeten. In der zweiten Hälfte der 40. Jahren sieht die Bausituation ganz anders aus. Die zeitgenössische
Atmosphäre, Lebensniveau der Klienten, sowie Nachfrage nach Bauaufträge sind ganz anders geworden.

Architektur vom Bad Teplice nad Bečvou (Teplitz Bad)
1815-1948
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Das altertümliche Bad Teplice nad Bečvou, bis zum Jahre 1923 im Besitz Dietrichsteins Geschlechtes und seines Erben,
erlebte seine Aufschwung- als auch Niedergangsperioden im Laufe der Jahrhunderten. Im Jahre 1711 wurde an der Stelle eines
hölzernen Schuppen ein gemauertes einstöckiges Badehaus mit einem balkonartigen Gang aus Holz, das nach verschiedenen
Reparaturen bis 60. Jahre des 19. Jh. erhielt wurde. Zwischen 1813-1815 wurde das Badehaus erweitert und rekonstruiert, das
Nachbarbadehaus „Stará pec“ wurde abgerissen und ein Stück weiter neugebaut.
Die Fürstin Gabriela Hatzfeldt-Wildenbourg ließ das Bad in Jahren 1862-1865 markant rekonstruieren, ein zweistöckiges
klassizisierendes Hauptgebäude (das heutige Sanatorium „Bečva“), und ein neues Restaurant in „schweizerischem“ Stil mit
balkonartigen Gänge und mit anderen Holzelementen bauen. Das Hauptbadehaus wurde mit dem Restaurantpavillon durch
eine hölzerne Kollonade im Jahre 1871 verbundet. Ein Aufschwung des Bads begann vor allem in den 70. Jahren des 19. Jh.
In den folgenden Jahren kam Niedergang des Bads wieder und dieses ist mit der Zeit in ein Gasthaus und vielleicht auch in ein
Freudenhaus umgewandelt worden. Vielleicht gerade hierher kam Musils Törless die Prostituierte Božena besuchen.
Die neuen Bads Mieter, MUDr. A. Kučera und Baumeister Antonín Tebich aus Brno, beschäftigten sich auch mit dem
Gedanke, in Teplice ein gesellschaftlilches Zentrum der mährichen Tschechen zu bilden. Mit dieser Absicht lud Tebich den
Architekten Dušan Jurkovič, der aber nachher das Bad Luhačovice (Luhatschowitz) Teplice vorzog, ein. Unter Jurkovičs Bauten
Einfluß entwarf Tebich das Sanatorium „Zora“ und in der Nachbarschaft sein eigenes, heute umgebautes Familienhaus.
Im Jahre 1923 wurde dieses Bad von der Krankenkasse in Moravská Ostrava gekauft, die hier schon im Jahre 1922
das im Neobarock, von Jan Rubý aus Ostrava entworfene Gebäude des Sanatoriums „Moravan“ zu bauen begonnen hatte.
Die 20. Jahre hießen einen Aufschwung für das Bad. Mit den Bauelementen des Neoempirestils, des Art Deco und der
Volksarchitektur wurde das neue Sanatorium „Slovenka“ verziert. Eine wichtige Bads Dominante ist Grandhotel „Klíč“ geworden
(1928-1929), das im Geiste des Neoklassizismus und Dekorativismus der 20. Jahre erbaut wurde.
In den 30. Jahren geschiet die Bauarbeiten von der grösseren Bedeutug im Bad, womit Teplice nad Bečvou einer
der meist bemerkenswerten Örter der funktionalistischen Zwischenkriegsarchitektur geworden ist. Seit dem Jahre 1930
war das Bad das Eigentum der Zentralsozialversicherungsanstalt in Prag, die den Kurort sofort umbaute und modernisierte.

ließ er in oberem Teil des Terrassengartens oberhalb des Bads das Haus mit flachem
Dach und mit Eisenbetonskellet erbauen. Der Bau besteht aus Zwei horizontalgelegten
Blocks, einem Parterreblok und einem einstöckigen Block mit einer Terasse, die sich in
einer T-Form scheiden. Die horizontalen Bandfenster und einige Terassen ermöglichen
einen schönen Aussicht in das Bečvatal. Die prager Architekten, Ehepaar Oskar und
Elly Oehlers, schuf im Hranicegebiet ein der reinesten Beispiele des großzügig konzipierten funktionalistischen Baues, der der Corbusiers Vorstellung über der modernen
Architektur entsprichte- der graue Putz, die Bauentlastug durch Anwendung der Säule,
die Erhellung duch Bandfenster, die gegenüber der Sonne plazierte Terassen. Von
dieselben Architekten wurde im Jahre 1947 die ursprünglich offene Kolonnade von
Karel Kotas umbebaut. Die Kolonnade ist verglast, erweitert und um einen Stock höher
gebaut worden. Das geplante, dem Sanatorium Moravan anliegende Gebäude der
zentralen Heizkraftanlage mit einem Wohnhaus ist unbeendet geblieben.
Aus den baukünstlerischen Realisierungen des 19. Jahrhunderts sind nur einige,
trotz ihren Allgegenwart, in ihrer reinen Form bis heute ehalten geblieben. Die indus-
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triellen und baulichen Veränderungen in unserem Jahrhundert stellten einen ästhetisch
gefühllosen Eingriff in die Stadt- und Dorfstruktur dar und die meiste Bauproduktion
der zweiten Hälfte des 20. Jh. kann man als ein abschreckendes Beispiel der Architektur
anführen. Obwohl die älteren Bauetappen von Hranice verhältnismäßig bekannt sind,
wurde über die Architektur des neunzehnten und des unseren Jahrhunderts nur bescheiden geschrieben und die meisten in diesem Buch erwähnten Bauten in Hranice, die
von bedeutenden Architekten entworfen wurden, waren ganz unbekannt. Dieses Buch
möchte mindestens diese Schuld beseitigen, die Zusammengehörigkeit mit diesem Ort
veranlassen und sich für den Schutz von den wichtigen Werten, die uns hinterließen
wurden, einsetzen.
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Das Sanatorium „Praha“ wurde von dem Baumeister Ing. Alois Jambor aus Hranice
realisiert, der aber kein Autor vom Enwurf, wie einige Quellen anführen, war. Dieses
im Stil des Konstruktivismus entworfene Haus wurde am Grundriß des Segmentes mit
Lodggienreihen in einzelnen Stockwerken gebaut.
Im Jahre 1931 arbeitete der prager Architekt Karel Kotas die Konzeption Bads
Gesamtrekonstruktion für die Zentralsozialversicherungsanstalt aus. Seinem Entwurf
nach wurde im Herbst 1931 das alte klassizistische Hauptbadgebäude radikal in ein
modernes funktionalistisches Haus mit klassizisierenden Elementen umgebaut. Zu
diesem wurde in den Jahren 1935-1936 eine neue offene Kollonade und ein funktionalistisches Gebäude des Restaurants hinzufügt und schließlich in den Jahren 1938-1939
auch ein Kurhotel, das an der Stelle des ehemaligen Badhaus „Kamenka“ erbaut wurde.
Auf dieser Weise entstand die auch gegenwärtig bekannte, für Teplice nad Bečvou
charakteristische Kaianlage. Die damals projektierte neue Brücke wurde erst im Jahre
1967 nach anderen Plänen gebaut. Die Brücke sollte die Bauten am Ufer in zwei symmetrische Einheiten teilen. Der Plan, an dem anderen Ufer eine zentralsymmetrische
Wiederholung des an dem linken Ufer liegenden Baukomplexes (das Sanatorium
„Bečva“, die Kolonnade und das Restaurant), ist nicht realisier worden.
Das einfache Objekt mit einem Kesselraum, Maschinenraum (1933-1934), und
mit zusätzlich gebauter Post, das aus drei nacheinanderzurücktretenden Blocks bestand,
die hölzernen Badekabinen am Schwimbad (1938), die Badgloriette, die von acht Säulen
über Gallašquelle getragen wurde (1939), wurden auch von Karel Kotas entworfen.
An der gegenüberliegenden Talseite wurde ein hervorragendes funktionalistisches Eisenbahnbahnhofsgebäude mit verglasten Ecken von Josef Danda aus Prag
gebaut. Im Januar 1930 ließ sich der Badmieter Ladislav Říhovský von Alois Jambor
Pläne für den Bau seiner Familienvilla zeichnen. Schließlich wurden von ihm die prager
Architekten Oskar und Elly Oehlers mit dieser Aufgabe beauftragt. Ihrem Projekt nach

„The small station on the track leading to the Russia“ this is description of Hranice from writer Robert Musil in autobiography first fruit „Zmatky Chovance Törlesse“. This writer graduated at Hranice military hostel. He characterize with a few word
one of the biggest Moravian town in past. During the 19 century Hranice has plenty of occasions to development and prosperity.
County council and later the district rank of the hetman seated here. Important military schools and skidder school were here. The
town was an important traffic and railway nexus. Textile industry, which went out from medieval drapery was important as well.
After breakdown of drapery the Kunz factory for water supply and pumps and furniture company Thonet – Mundus Inc. went to the
front. Rob and Honza company for washing machines and apparatus and Heller factory for cloth were well known as well. Thanks to
near wells foreign travel and cultural life prospered. In spite of that, economy in Hranice stayed limited mainly for agriculture at the
head of considerable prince-manor. From today point of view is clear that Hranice did not use this chance well. The value of Hranice
architecture can not be compared to other Moravian architectonical centres and to Hranice architecture in inter war years.
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1815-1948

Despite of abundant construction of church objects in 19.century
did not have the expressive power as in last century. We can alloy classicistic

part was finished during distress in 30th. Noticeable 250m long and 6m high
tunnel leading under village Slavíč created plenty of quesswork and legends
because of illusive absurdity. Tunnel was built in acclivity but in plain field
without evident surmount.
Tunnel had to avoid moving of instable ground and face to aversion

church of st. Mathyas in Stříteži above Ludina (1822) later adapted, forcible hall church of st. Margaret on Paršovice (1826) only one sacral building
in empire style in district and historying church of st. Cyril and Method in
Černonín (1863). Above common quality reach neo-romance chapel of st.
Barbara (1863–1863) in military institute campus and castle Forestry chapel
of st. Theodor in Skalička, neo-gothic building adapted in time of archbishop
Theodor Khon.
Project for building plant of railway connecting Vienna to industry
north of empire had worked out Fr. X. Riepel. He was professor of polytechnic
campus in Vienna. Track was named after then sovereign, Northern Railway
of emperor Ferdinand. By year 1842 under the leading of Karel Ghagya sector
to Lipník had been finished. In years 1844–1847, railway construction from
Lipník to Bohumín continued under leading of Karel Hummel. Most difficult
parts were at Jezernice and at Hranice. Endemic, shallow and wide valleys

of people against railway, which divided village into two parts. Tunnel built
out of the open excavation has solved both problems. Majority of the railway
buildings were strongly technical, large one floor high building from Hranice
railway station was built in classicism style.
Without question one of the most important realization in Hranice
in last century was construction of military institute campuses. Three forcible neo-romance objects, connected with corridors and a lot of additional
objects in inner area, arose between 1851–1863. Jewel of this campus is
certainly neo-romance chapel of st. Barbara (1860–1863) with one neo-gothic
tower in façade. Indoor mural decoration carried out Vienna painters – Karel
Jobst, Karel Gayling and sculptor Josef Leimer. Later, close to this objects land
recruits barracks were built – two monumental but commonplace buildings
constructed at village expense according to projects from Alois Jambora and
Zacharias Hermann (1889–1890, 1895–1896).

were bridged with venture and expensive viaducts. Viaducts were projected
perhaps by Jan Perner. Second part of viaducts arose in 70th of 19. century,
third one was partly built by Italian captives during the first world war. Third

Likewise another military buildings in time of František Josef I campuses in Hranice were created agreeably to Arsenal project in Vienna.
Mainly were conceived in inwardly romance historism, their authors
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Mr. Kunz was Vladislav Mikuláš, who built couple of use buildings in factory area. Rich
figurative stucco decoration of the castle combines gothic inheritance with the world
of English black roman and popular fairy tales, but their allegorical program is expressive
Czech, corresponding to Czech image of firm.
Non-realize stayed artificial ruin of the castle on hill, pond did not stayed save
and close independent object was reconstructed to toilets in pioneer camp.
Tendency to neo-gothic is in this age considerably archaic and thereby unique,
given by affection of Antonín Kunz and his charitable ambitions. The villa occupied
specific place in 19.century culture. Detached family house is materialization of family
cult, age atmosphere, representative living demands and living conditions. Teplická and
Kropáčova streets turned into ascendancy avenues – constructers, doctors, eminent
officers (coming mayors of the city) lived here. Forcible villas often with more dwelling
units, are clearly aged sometimes neo-baroque with secession items but mainly outbalancing uncertain traditionalism. Nearly all made by local authors. One of the most
interesting is eng. Vilém Spáčil house (1890) ranging from ancient Rome conception.
Numerous, neo-renaissance, later secessions or aged houses were designed by Ota
Zeman and Karel Kottek from Bystřice u. H. Another designers were local as Albert Hudec
or Alois Jambor (author of majority houses in Kropáč street from break of century). As
a serial production from one designer there are plenty of iterations, typical is same
accessories particularly in parts under roof. Václav Jonáš villas developed from third
baroque thru secession, cubism to national style. After outbreak of First World War
were Hranice flooded by injured Austria soldiers, because of strategic place- rear zone,
close to railway. Soldiers were located in military and school buildings. Public life was
paralysed everywhere was visible press from state appointments. The construction rush
decreased during the war, new buildings were practical sometimes temporary and that
is why they did not save.
From famous Vienna architects we can find in Hranice only conformations from
technical professor Wilhelm Doderer and Franz Macher, from Prague authors of palace
J. F. Pokorný and Jan Křižkovský. Level of another building is interesting only in area
range. Despite of extensive, mainly at the end of the century and in the beginning of
next one, construction activity only objects of Austria military campuses and several
sporadic conformations such as Synagogue, Kunz factory palace, Forestry school, neogothic chapel near castle in Skalička, a few villas and maybe bizarre castle Kunzov we
can consider as a important construction items, which last century leaved to us. In inter
war period changes in Hranice and Teplice took place. Started big development of constructive rush and a lot of exclusive construction projects were established. In the town
and surrounded wells a plenty of excellent celebrities of Czech architecture had acted,
such as Bohumil Babánek, Karel Cavais, Josef Danda, Karel Kotas, Josef Macharáček,
Josef Miniberger, Adolf Leibscher, married couple Oehlerovi, Jaroslav Pelan, Bedřich
Rozehnal, Hubert Svoboda, Lubomír Šlapeta, Otakar Štěpánek, Václav Velvarský or
Arnošt Weisner. From local 12 constructors most important were: Alois Jambor, Vladimír
Hudec, Josef Vostřez, Josef Ernest and at the end of 30th. Josef Číhal. The town was
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used neo-romance or neo-gothic accidence often mixed together. Higher military
school, connected with ridding cadet school in Hranice, was largest campus. In proportion to town – with estate in original expansion, improving only in railway direction, the
academy campus seamed to be over-dimensioned and from general sight looked like
independent monument. This monument for long decades influenced panorama of the
town. In military school campuses a plenty of prestigious military schools were located.
For example Empire military artillery school, Ridding military school - a lot of famous
people from Austria – Hungary and many sons from aristocracy families studied here,
such as poet Reiner Maria Rilke (1890–1891) and writer Robert Musil (1894–1897). After
creation of republic, military academy (one and only in Czechoslovakia) was established
here.
After many requests the hranice Jewish community may demolish old one, fall
short synagogue and built new one, bigger in accordance of architect Franz Macher
from Vienna (1864), on the same place. Selection of unusual Moorish – Byzantium style
was practical because of differentiation of Jewish oratory from Christian estate. For
constructive rush of many Czech and Moravian cities was characteristic construction
of schools, which at the end of century acquired almost mass character. Next to featureless building of German general and townsman school (1835) the school buildings
from the break of century were more explicit. Majority of schools from that time were
neo-renaissance. For forestry school, which was moved from Sonovice to Hranice, community built on hill on the edge of town architectonically interesting monumental neorenaissance building (1895-1897). In the same time building of Czech general school at
first May Avenue and German boyish school at Motošín were built by Geman administer
of the town with surprising civil style of Czech school and magnificent style of German
school. Only Czech townsman school, with the dual commission, which was accentuated by two entrances for boys and for girls, was built in neo-baroque style (1905).
Popularity of neo-baroque style survived in Hranice local building owners for a long time
and defended in accession of secession. In style of third baroque was penetrated neobaroque style with some elements of secession style. In this third baroque has spawned
office and residential factory (water supply and pumps A. Kunz) building (1897).
According to project by architects J. F. Pokorný and Jan Křížovský over dimension and over decorated palace was built which sharply contrast to profane intention of
building, adjacent factory and to surrounding estate of muddy street and bungalows.
The first secession concrete bridge across the river Bečva (1904–1905), destroyed by
German recessive army (1945). City gas house was one from the first tasks of Czech city
administration, after winning in communal election (1903) and was established by firm
Kunz in present Plynárenská street.
At façade of this gas house we can find neo-romance decoration as well as at
old circle lime-kiln near Černotín (1872) or at annihilated toll house near the bridge
across Bečva river from the end of 80th. As a summer seat let Antonín Kunz built medieval castle Kunzov (north direction from village) – something like neo-gothic state villa
(1907–1908). According to come down planes the author of game-keeper house for
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important traffic nexus, but industry stayed limited on a few local factories.
At the beginning of 20th historism, secession and neo-baroque improved, but
we can find tokens of national style and decorating. Sculptors implementations confined to tomb plastic, made mainly by local author Josef Sosna and in 30th by finally
settled Ladislav Vlodek, who was alumnus of Prague Art-Industry College. Only one public order was memorial of Jan Hus. Secession Statue of Jan Hus (1923) created for Park
of Čs. legions by Olomouc sculptor Julius Pelikán, who created for Hranice secession
statue of athlete on the grave of Václav Jonáš as well. In virtue of bankruptcy declared
by town Ladislav Vlodek and Karel Lenhart from Olomouc created (1937-1939) statue
of first president of Czechoslovakia T. G. Masaryk. The statue was during the occupation
destroyed by Nazis.
In 1923 Artillery barracks in national style were built. From prude apartment
buildings excel house for military salaries (1925) from Olomouc author Josef Machráček,
new post building (1927) by Václav Velvarský from Prague, who was influenced by
Dutch modern, prude Sokolovna building designed by Alois Pilc from Přerov (19271928) Authors of houses in Nádražní street and close Poděbradská street were architects Bohumil Babánek, Adolf Leibscher, Sekera from Brno or brothers Šlapetové from
Olomouc. Jaroslav Fiala from Brno created project of school for women occupation
in Hranice (Charlotta Masaryková Family schools (1931-1933). Today two floor high
functionalistic Family school building of still have wagon-headed roof but fastening up
house for janitor is first flat roof in Hranice.
In 30th Hranice enunciated two important architectonic competitions. This
explained the epoch construction practise and disability of expostulation among politic
parties. In 1929 Town declared public contest for project of new cultural house Beseda
at place of old building. To attendance on contest a plenty of architects from whole

asphalt roads paving with pebbles made. Town considered of building of ElbeDanube- Odra canal. Eminent Architect from Brno – Arnošt Weiser brought in for JuDr.
Weinberger terrace one floor house (1933) with flat roof and red elements in interior
and exterior. In second half of 40th plenty of apartment houses were built in Hranice.
Majority of them behove to building with low grade prefab and without invention
projected by local constructors. From more functional house we can name house
for employees of Heller factory by Ludvík Heinschel and František Smolka both from
Moravian Ostrava (1935-1938).
Functional apartment house for railway employee constructed by Josef Danda
(1939) and two residential lease houses for poor people from Hranice (brothers
Šlapetové 1942). In 1932 unsuccessful contest for projects of new hospital took place.
In first level won projects from Brno – Miloš Laml. After another public competition
architects Otmar Pazourek, fellows Kolař and Rubý- all from Moravian Ostrava, Jungman
Leopold, who was in contest for Masaryk National House as well, František Švancara
(Brno) and local Josef Vostřez. During 1935 a good deal of meetings took place with
architect Jaroslav Stockar-Bernkopf. He worked out budget on 12 millions crones. It was
overly for Hranice. From account from local newspapers is clear that problem was in
relationships among politic parties in Hranice.
Construction started after transferring of authorities from town to ownership of
Hranice District. After this construction of new hospital was given to architects Bedřich
Rozehnal and Hubert Svoboda (Brno). Bedřich Rozehnal projected hospital in clear
functional style according to password „one function one unit (building)“. Building plant
achieved by local constructors Vladimír Hudec (houses for nurses and head movement)
and Josef Číhal younger. A part of conception of hospital was building of residential
house for employees of hospital. Architect Bedřich Rozehnal (Brno) started after project

Czechoslovakia for example: Bárta from Bratislava, Josef Machráček from Olomouc,
Alois Pilc from Přerov, Miloš Laml, Valentin Hrdlička and Sekera from Brno, F. Jungman
Leopold from Prague and local constructors Eduard Nelhiebl, Václav Hudec, Josef
Vostřez, Valentin Kopecký, Josef Ernest and Alois Jambor were invited. The jury consist
of Czechoslovakia engineers and architects association in Moravian Ostrava – Čeněk
Brada, Corporation of constructors from Olomouc – J. Lošák and others. This jury
choose best project from V. Hrdlička, construction from presentation by Miloš Laml. The
construction has never been started because of problems with financing and agreement.
That is why Baa concern in 1932 built front part architect Pazdírek. The house
was projected in typical Zlín skeleton style with modular distance among beams and
wide area glasses and shop-windows. At the spring 1933 constructor Hudec finally
acceded to building of rear part, with theatre hall.
Big unemployment and misery in business depression time forced town to use
of unemployment man-power to public works and to different system of abatements
and loans.
Except of construction of a few building financed by town were ballasted,

of campus for treatment of radiation at Žlutý kopec (Brno) to specialize on projects of
hospitals (Nové Město na Moravě, Dačice, Kyjov). In this huge pavillions he created new
type of health service according to technologic and psychical demands of health care.
His sleeping pavilions are mainly devised in module 7 m like two-tracts. He tried to eliminate dark corridors and substitute them by glassed places for daily abode. We regret to
say that Hranice hospital is more profane than others Rozehnal projects.
Architect Jaroslav Pelan (Prague) published in book Do you want to build?
ground-plan of family house for non-specified constructor from Hranice (1939). From
this realization went down. In inter war period in Hranice appeared sporadic construct
items of excellent level without any relations among them. In Hranice is representation
of Karel Cavais who create 7 buildings collection in break of 30th and 40th here. Stern
and Toman villas are fairly close to functional style. Toman villa is one from the most
interesting edifice in Hranice in inter war period. Cogent is first floor - half on stony wall
and from another free in space supported by three pillars. Toman villa tried to re-evocate Le Corbusier style with accordance to emotional functionalism of Mánes members.
Popular were oval corners, façade and delicate column bearing first floor. This column
Cavais used in construction of pharmacy at Pernštejn square. Aspiration in application

1815-1948

Ancient looking health resort Teplice nad Bečvou belonged to Dieterschtein
ancestry (till 1923), absorbed efflorescence and bankruptcy years. In 1711 one floor
building with wood balcony instead of wood shelter was built (came down to 60th).
This building was reconstructed (1813-1815) and amplified neighbouring building Stará
pec was demolished and erected at near place.
Princess Gabriela Hatzfeld-Wildenbourg 1862-1865 reconstructed wells. New
two-floor building in Augustan style (today convalescent Bečva) and new inn in
Switzerland style with balcony and other decorative items were built. With main wells
building was connected with wood colonnade. Biggest advancement was in 70th of 19
century. In following years was bankruptcy of the wells and later transformed into pull
up and disorderly house. Maybe to this disorderly house led steps of Musil Törlesse.
New renters of wells Dr. A. Kučera and constructer Antonín Tebich (Brno) thought
of possibility of transformation into Moravian Czech Society Institute. They invited
architect Dušan Jurkovič but he preferred Luhačovice wells. According to Jurkovič construction projected Tebich convalesced home and neighbouring own house. In 1923
hospital booking office in Moravian Ostrava bought wells and constructed neo-baroque
Moravian convalescent house (1922-1924) projected by Jan Rubý (Ostrava). In 20th
came big advancement of health resort. Items of folklore, neo-empire and art deca
bearing convalescent home Slovenka (1925). Important Dominant of health resort is
Grand hotel Klíč (1928-1929), erected in neo-classicism and decorative styles. More
interesting is wells construction in 30th. Thank to this construction Teplice nad Bečvou
became eminent place of inter war period neo-functionalism architecture. In 1930
Central social insurance company in Prague bought health resort and immediately

example of broad-minded conceived functionalistic building coming out closely from
Corbusier imagines of modern architecture – grey coat, building discharging by pillars,
substate illumination by belt windows, open terraces to the sun. The same architects
made 1947 reconstruction of open colonnade from Karel Kotas. They glass colonnade by large windows amplified to rear and made superstructure one floor higher.
Unfinished stayed heating plant with habitable unit in neighbourhood of convalescent
home Moravan.
Globally form 19 century stayed too little building in authentic origins. Industrial
and construction changes in our century connoted one from the least sensible and
aesthetical fortunate incidence into towns and villages. As it were deterrent example
is construct production in second half of 20 century. While about older age of Hranice
architecture we know relatively enough about architecture of previous and this century
we know only minimum. Majority of Hranice buildings from eminent architects alluded
in this book were completely strange. This book is supposed to partly banish this doubt
and suborn belonging with place and last but not least provide for protection of considerable values, which were bequeathed to us.
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Architecture of Teplice nad

reconstructed and modernized this place. Constructor Alois Jambor (Hranice) realized
convalescent home Prague (1931-1932). Sometimes authorship of this convalescent
home is wrongly added to him. House was constructed in constructive style with segment grand plan with balconies in particular floors.
Architect Karel Kotas (Prague) projected for Central social insurance company in
Prague whole reconstruction of wells. According to his project (1931-autumn) old classicism wells building was reconstructed into modern functionalism style but with classicism items. In 1935-1936 was connected new open colonnade and functionalism wells
restaurant building and at last in 1938-1939 wells hotel, erected at place of demolished
Kamenka. Characteristic quay of Teplice arose in present shape. Projected new bridge
was constructed according to other plans in 1967. This bridge had to divide wells
buildings into two symmetric segments on the right side out of the bridge counted
Kotas plan with side turning repeating of buildings of convalescent home Bečva, colonnade and restaurant. Karel Kotas Projected plain object of boiler house, power houses
(1933-1934), additionally built post bungalow composite from three gradually countermarched blocks, wood cabins on high concrete pillars (1938), wells summer house
(gloriet) on 8 pillars over Gallash fount (well, 1939).
Josef Danda (Prague) created on opposite side of the valley in acclivity causeway exclusive functionalistic construction of railway station (1938-1939) with large
glassed corners. Renter of wells Ladislav Řihovský let worked out family villa construction
plans (1930) by Alois Jambor. In the end he accosted architects Oskar and Ella Oehler.
Agreeably to their project he built above wells (1933-1934) in upper part of terrace
garden house with flat roof and iron-concrete reveted skeleton. House consist of two
horizontal blocks mutual interlace in T shape bungalow and one floor with covered terrace. Horizontal belt windows and several terraces allow wonderful vistas to surrounding valley Bečva. Prague architects created In Hranice district one from the most clear
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on plain emotive low and functionalism style of more individual items is clear on Kerb
(1938), Seidl (1939-1940), Polednov (1939-1940) and Marušík family house. With clear
romance style and with emphasis on emotive actuating they are near to inspiration of
peasant that appeared in literature as well. They have wagon headed roofs, changing
of shapes of windows, materials such as brick, stone, wood. Cavais projected this often
with ship architecture (banisters, staircases, windows, chimneys, terraces).
Items of folklore architecture developed either in project of later-functionalist
style villa (1947-1948) for Augustin Frice by Lubomír Šlapeta (Olomouc). Conformation
conceived according to estate correcting plan of the city by Bohumil Babánek (Brno).
There in well locality were holding owned by Fric family (White stone acclivity). This
bungalow villa with habitable attic was in romance style. According to this villa some
constructers from Hranice built identical copies. In after war two-years two houses in
later-functionalist style were built at the 1. may street and close established to prewar construction at near Nádražní and Jiří z Poděbrad streets. In second half of 40th
changed atmosphere, client back areas and order demand.
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