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r˘mafiovsk˘ch domÛ
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VáÏení spoluobãané,
dovolte mi, abych Vám s adventem, blíÏícími se vánoãními svátky a nov˘m rokem 2018
popfiál klidné a spokojené proÏití sváteãních dnÛ, naplnûn˘ch radostí, ‰tûstím, vnitfiní har-

monií a pohodou v kruhu Va‰ich nej-
bliÏ‰ích. Do nového roku Vám pfieji
pevné zdraví, ‰tûstí a spokojenost.
Dny volna vyuÏijte nejen k odpoãin-
ku, ale i k zamy‰lení nad uplynul˘m
rokem. Novû získané síly, pfiedse-
vzetí a elán vûnujte v novém roce
k realizaci sv˘ch osobních plánÛ
a plnohodnotnému naplnûní svého Ïi-
vota, proÏívaného v blízkosti tûch,
které máte rádi a ktefií tvofií Vá‰ svût.
K tomu Vám pfieji hodnû ‰tûstí.

Ing. Petr Klouda
starosta

Genius loci R˘mafiova kromû je-
ho nejvût‰ích architektonick˘ch
skvostÛ – kaple V Lipkách, koste-
la sv. archandûla Michaela ãi
zámku Janovice – dotváfií i mnoÏ-
ství dal‰ích budov, ãasto ménû
honosn˘ch a starobyl˘ch, ale ne-
ménû zajímav˘ch. Právû jim jsme
vûnovali seriál Historie jednoho
domu, kter˘ vycházel na strán-
kách R˘mafiovského horizontu
v letech 2009–2011. Pátrali jsme
v historii jednotliv˘ch domÛ, ãet-
li v jejich architektufie, poznávali
jejich hodnotu i osudy lidí, ktefií v nich Ïili. Letos jsme se rozhodli
k seriálu vrátit a shrnout historii nejzajímavûj‰ích budov v celoba-
revném vydání na‰eho ãtrnáctideníku.
Do omezeného prostoru historického speciálu se bohuÏel v‰echny za-
jímavé domy na‰eho mûsta nevejdou, proto jsme do nûj nezafiadili bu-
dovy, jimÏ byla vûnována pozornost v rámci jiného tématu, napfi. his-

torie ‰kolství, textilního prÛmyslu, pohostinství, církevních staveb ãi
nemocnice, ani domy, které uÏ byly zbofieny. Pfiesto zÛstává velká fia-
da pozoruhodn˘ch staveb, z nichÏ nûkteré je‰tû dnes, po v‰ech asana-
cích a adaptacích, odráÏejí promûny stavebních slohÛ uplynul˘ch sto-
letí a variacemi svého vyuÏití také sloÏitou, mnohdy neuctivou etapu
sÏívání dosídleného ãeského obyvatelstva s kdysi nûmeck˘m mûstem.

Úvodem

Putování historií r˘mafiovsk˘ch domÛ nelze zaãít jinde neÏ v srdci mûs-
ta, u radnice. Stavební v˘voj dÛleÏité správní budovy uprostfied námûs-
tí Míru byl sloÏit˘. Zasáhly do nûj v‰echny slohy od gotiky po klasicis-
mus, potfieba pfiizpÛsobovat objekt aktuálním funkcím a také nûkolik Ïi-
velních katastrof, zejména niãiv˘ch poÏárÛ. Písemnû je existence radni-
ce doloÏena aÏ v roce 1560, odborníci v‰ak kladou poãátky její v˘stav-

by uÏ na pfielom 14. a 15. století. V té dobû zfiejmû vznikl základ – hra-
nolovitá vûÏ s úzk˘mi stfiílnami, která mûla obrann˘ ráz. 
Podle názoru architekta Karla Kibice, citovaného ve zprávû Státního 
ústavu pro rekonstrukci památkov˘ch mûst a objektÛ Olomouc 
(SÚRPMO) z roku 1983, mohla b˘t nejstar‰í ãást radnice pÛvodnû vy-
stavûna jako obranná tvrz mûstského fojta v dobách ohroÏení, tedy v ãa-

Radnice
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sech husitsk˘ch váleãn˘ch taÏení. Postavena mûla b˘t souãasnû s opev-
nûním, jeÏ vytvofiilo chránûn˘ obdélníkov˘ prostor, a teprve uvnitfi nûj,
v severov˘chodním a jihov˘chodním koutu hradby, vznikly dal‰í stav-
by – dvû dfievûné nebo hrázdûné patrnû hospodáfiské budovy na ka-
menn˘ch soklech. Karel Kibic pfiedpokládá, Ïe fojt pfiedal nûkdy v dru-
hé polovinû 15. století tvrz mû‰ÈanÛm a ti ji zaãali upravovat pro své
potfieby. Hrázdûné budovy pfiestavûli na zdûné a spojili, v západní ãás-
ti vybudovali vût‰í obytnou budovu a na severní stranû prÛjezdní vûÏ
(do radnice se dodnes vchází ze severu), jejíÏ zdivo je dochováno v su-
terénu. Uvnitfi prostoru byl dvÛr se studnou. Ta byla objevena pfii 
úpravách interiéru radnice v sedmdesát˘ch letech 20. století v místech
dne‰ního zasedacího sálu. 
Proti hypotéze o mûstské tvrzi pozdûji pfiestavûné na radnici v‰ak mlu-
ví fakt, Ïe pfii archeologick˘ch vykopávkách byl pÛvodní mûstsk˘ hrad
nalezen v prostoru Hrádku, tudíÏ fojt sídlil spí‰e zde a tzv. Mûstská vûÏ
a k ní pfiipojená pfiízemní kamenná budova pravdûpodobnû od poãátku
slouÏila jako radnice, tedy centrum správní a obchodní ãinnosti mûsta,
jeÏ se v 15. století rychle rozvíjelo díky prosperující dÛlní ãinnosti 
v okolí. VûÏ souãasnû slouÏila jako útoãi‰tû obráncÛ pfied nepfiáteli. 

Rozvoj R˘mafiova v 16. století si vyÏádal dal‰í pfiestavby radnice, ny-
ní jiÏ v renesanãním slohu. Po dvou poÏárech v letech 1559 a 1561 by-
la zv˘‰ena do patra (k prvnímu poÏáru se vztahuje ona první písemná
zmínka z roku 1560, dokládající, Ïe nûktefií mû‰Èané se odmítli podílet
na obnovû vyhofielé stavby). Podobu radnice z této doby schematicky
zachycuje veduta Pavla Fabricia na mapû Moravy z roku 1569.
Rozpoznáme na ní jednoduchou jehlancovou helmici vûÏe a sedlovou
stfiechu radnice.
Pro vstup do novû vznikl˘ch místností v patfie, prosvûtlen˘ch velk˘mi
okny, bylo od severu vybudováno vnûj‰í dfievûné schodi‰tû. Radnice se
rozrostla i opaãn˘m smûrem, neboÈ nûkdy v této dobû byl pod dvorem
vykopán sklep, do nûjÏ se vcházelo padacími dvefimi. Historik Jifií Karel
soudí, Ïe úzké sklepení slouÏilo mimo jiné k v˘slechÛm a muãení po-
dezfiel˘ch, a nevyluãuje, Ïe se zde rovnûÏ vûznilo.
V roce 1609 opût zasáhl do podoby radnice poÏár. Vypukl v noci po 
oslavách patrona mûsta sv. Michaela (29. záfií) a zachvátil celé námûstí
vãetnû radnice. Jifií Karel uvádí, Ïe pfii obnovû dostala vûÏ radnice svou
typickou osmibokou nástavbu s hodinami, zpráva SÚRPMO její v˘-
stavbu posouvá aÏ do období po jiném poÏáru o ‰edesát let pozdûji.
V kaÏdém pfiípadû 17. století vneslo do vzhledu radnice hned nûkolik
zmûn. Jifií Karel cituje kronikáfie, dle kter˘ch mûl v roce 1650, krátce po

odchodu posledních okupaãních vojsk tfiicetileté války, do vrcholku rad-
niãní vûÏe uhodit blesk. KvÛli nedostatku financí byla báÀ opravena aÏ
po nûkolika letech. V ‰edesát˘ch letech 17. století vznikly v pfiízemí tzv.
masné krámy, v nichÏ prodávali své zboÏí fiezníci a povinnû také dal‰í
obchodníci, projíÏdûjící mûstem. Zatímco v pfiízemí panoval ãil˘ ob-
chodní ruch, v patfie zasedala sedmiãlenná volená rada v ãele s purk-
mistrem. Také úfiadovna písafie sídlila v patfie radnice a spolu s ní archiv
s mûstskou pokladnou a sklad zbraní, jeÏ dostali k dispozici chud‰í mû‰-
Èané v okamÏicích ohroÏení mûsta.
UÏ roku 1668 mûsto opût vyhofielo. PoÏár pr˘ tehdy roztavil v‰echny zvo-
ny ve vûÏi. Radnice byla znovu opravena, tentokrát v ranû barokním stylu.
Osmibokou nástavbu vûÏe zakonãila dvoupodlaÏní cibulovitá báÀ s ocho-
zem, kter˘ mimo jiné slouÏil vûÏnému k pozorování mûsta a okolí. V ro-
ce 1670 pfiibyly u paty vûÏe dal‰í krámky. Tuto podobu zachycuje
Schmidtova veduta z roku 1693. Na ní zfietelnû vidíme dvojitou sedlovou
stfiechu, dva vchody do pfiízemí na severní stranû a také vnûj‰í schodi‰tû
do patra. Oba ‰títy jsou zatím dfievûné, zatímco na Handkovû fresce v ka-
pli V Lipkách z roku 1715 jsou jiÏ zdûné se tfiemi mal˘mi okny.
Roku 1765 radnici zachvátil nov˘ poÏár a renovace provedená díky ‰tûd-
rosti hrabûte Ferdinanda Bonaventury Harracha v následujících letech 
opût zmûnila její tváfi. V interiéru zfiejmû mnohem razantnûji neÏ dfiíve,
neboÈ vznikla fiada nov˘ch kleneb a zdí a vnitfiní dispozice se celkovû
zmûnila. Z renesanãního interiéru mûla zb˘t pouze polovina klenby v sá-
le. Radnice byla v té dobû zfiejmû také zv˘‰ena o druhé patro. V roce
1784 pfiibyly k masn˘m krámÛm je‰tû ãtyfii pro pekafie, tzv. chlebové la-
vice. Soustava krámkÛ tak nejspí‰ vedla podél západní i severní stûny.

Schmidtova veduta, 1693

Konec 19. století

Olejomalba na plechu, 1850
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Poslední velk˘ oheÀ do podoby radnice zasáhl 3. dubna 1790, na Bílou
sobotu. ·lo o poÏár obrovské intenzity, jemuÏ padlo za obûÈ doslova ce-
lé mûsto. Pro radnici, z níÏ mnoho nezbylo, znamenal velkou pfiestav-
bu, která trvala aÏ do roku 1808 a do znaãné míry smazala stopy pfied-
chozích staletí. Zmizelo vnûj‰í schodi‰tû, jeÏ nahradilo schodi‰tû vnitfi-
ní, zabírající nyní velkou ãást nûkdej‰ího dvora a stoupající aÏ do dru-
hého patra. Cibulovitou báÀ vûÏe vystfiídala jednodu‰‰í klasicistní hel-
mice s lucernou, zvonafi Franz Stanek v Opavû zhotovil nové vûÏní ho-
diny. V roce 1793 byly také na severní stranû zbourány krámky, z nichÏ
zbylo jen torzo pfiilepené pfiímo u paty vûÏe, které bylo definitivnû zde-
molováno po roce 1945. 
Renovace v první polovinû 19. století dodaly radnici klasicistní a empí-
rov˘ vzhled, jak jej známe dnes. Budova byla v roce 1844 znovu zv˘‰e-
na a nad hlavní vchod byl umístûn mûstsk˘ znak. Tehdej‰í vzhled radni-
ce zachycuje olejomalba na plechu neznámého autora z roku 1850, kte-
rá nabízí ménû ãast˘ pohled z jiÏní strany. Budova zde má jiÏ dvû patra
a mansardovou stfiechu. Pod ní byl uloÏen mûstsk˘ archiv, v obou nad-
zemních podlaÏích sídlili úfiedníci, v pfiízemí spofiitelna a od roku 1901
také muzeum, zaloÏené b˘val˘m starostou Wilhelmem Ludwigem. 
V této podobû pfietrvala radnice do souãasnosti, kdy slouÏí v˘hradnû ja-
ko sídlo nûkter˘ch odborÛ mûstského úfiadu. Její vzhled se v detailech
promûÀoval s tím, jak pomalu chátrala a znovu byla opravována. Na
pfielomu sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch let 20. století byla jiÏ ve velmi
‰patném stavu, kter˘ se t˘kal nosn˘ch konstrukcí, opadávající stfie‰ní
krytiny, staré elektroinstalace a vodoinstalace. Bûhem osmdesát˘ch let
vznikal plán rekonstrukce, kter˘ zahrnoval opravy havarijního stavu, ale
také úvahy nad pfiebudováním interiérÛ. Na podzim 1981 byla jefiábem
sÀata stfiecha radniãní vûÏe, aby mohla b˘t vyrobena nová stfie‰ní kon-
strukce a vrchol vûÏe na jafie 1982 vrácen na místo. Na podzim byla
stfií‰ka vûÏe oplechována. V roce 1984 dostala budova novou stfie‰ní
krytinu – bfiidlici nahradil eternit.
K zásadní rekonstrukci radnice do‰lo teprve po listopadovém pfievratu,
v letech 1990 aÏ 1994. VyÏádala si investici pfies 19 milionÛ korun. Zdi,
které byly na mnoha místech poru‰eny trhlinami, musely b˘t ve tfiech 
úrovních zpevnûny ocelov˘mi lany, om‰elou Ïlutou omítku nahradila

bílá fasáda s barevnû odli‰en˘mi bosáÏemi a dal‰ími zdobn˘mi prvky.
Byla kompletnû opravena stfiecha a v podkroví vznikly nové prostory.
Renovován byl cel˘ interiér budovy, zÛstal v‰ak zachován systém kle-
neb a trámov˘ch stropÛ i dispozice vnitfiního toãitého schodi‰tû, kolem
nûjÏ najdeme nûkolik vyzdûn˘ch ãi prosklen˘ch v˘klenkÛ, které tu zby-
ly po dávn˘ch prÛchodech. Peãlivou renovací pro‰el hlavní vchod rad-
nice a rovnûÏ pÛvodní dvefie v interiéru. V letech 2011–2013 byla v nû-
kolika etapách stfiecha radnice znovu opravena a opatfiena novou bfiidli-
covou krytinou, dal‰í obnova v roce 2013 se dotkla fasády radnice
a vûÏních hodin.
Radnice pfiedstavuje skuteãnû reprezentativní dominantu mûsta, archi-
tektonicky prostou a souãasnû dÛstojnou, dokonale vystihující ducha
místa, jeÏ se nemÛÏe chlubit velk˘m blahobytem, ale nepostrádá sebe-
vûdomí ostrova civilizace uprostfied horské krajiny. V roce 1966 byla
r˘mafiovská radnice prohlá‰ena kulturní památkou. V roce 2016 ji hla-
sování v elektronické anketû periodika Moravské hospodáfiství pasova-
lo na tfietí nejkrásnûj‰í radnici v âeské republice. ZN

Pomineme-li farní kostel archandûla Michaela, kapli V Lipkách a radni-
ci, je bezesporu dal‰í nejstar‰í a nejcennûj‰í budovou ve mûstû fara. Stejnû

jako v‰echny jmeno-
vané stavby patfií na
seznam kulturních
památek a pfiedstavu-
je jednu z dominant
historického jádra
R˘mafiova. Pfiesto na-
cházíme o historii té-
to budovy jen vel-
mi málo informací,
mnohdy navíc zkres-
len˘ch tradovan˘mi
omyly. Zmínky v pra-
menech jsou struãné
a dosud neprobûhl
podrobn˘ stavebnû-
historick˘ prÛzkum,
kter˘ by o farní budo-
vû prozradil víc.

Jisté je, Ïe stavba tvofiící spoleãnû s kostelem a ‰kolou hlavní body
·kolního, dfiíve Kostelního námûstí, nebyla farou vÏdy. Postavena byla
v roce 1542, je tedy jedním z mála dokladÛ renesanãní architektury

Fara

Za druhé svûtové války

Freska J. K. Handkeho, 1715 Kopie Schmidtovy veduty, 19. stol.

1969, foto: Jaroslav Nûmec
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u nás, av‰ak o existenci r˘mafiovské farnosti existuje první zmínka jiÏ
z roku 1350, kdy je jmenována spoleãnû s farami v Moravici, Re‰ovû,
Albrechticích, Tylovû a Lomnici jako souãást úsovského dûkanství, v té
dobû pfiipojeného k litomy‰lské diecézi. Kde pÛvodní r˘mafiovská fara
stála, není známo.
Budova souãasné fary nebyla od poãátku urãena k církevním úãelÛm.
Renesanãní stavba s typickou nároÏní vûÏí byla vystavûna ve zcela jiné
souvislosti, o její pÛvodní urãení se v‰ak vedou spory. Velká ãást nû-
mecké a následnû i ãeské literatury totiÏ tvrdí, Ïe budova byla postave-
na jako mincovna. Údaj, kter˘ uvádí i hodnotící list nemovitosti zpra-
covan˘ Národním památkov˘m ústavem Ostrava, v‰ak nepotvrzuje
Ïádn˘ hmotn˘ doklad, tedy existence mincí, jeÏ by se v R˘mafiovû razi-
ly (nejbliÏ‰í mincovny v té dobû fungovaly v Olomouci – od roku 1422,
a v Opavû – od roku 1433, v Brnû aÏ o roku 1457), a proto jej autorská
dvojice Jaromír Novák a Václav ·tûpán, ktefií zpracovali téma tûÏby
drah˘ch kovÛ na severní Moravû, pokládají jednoznaãnû za legendu.
Podle dokladÛ, které pfiedkládají, byl v roce v˘stavby budovy 1542 
„ustanoven královsk˘ horní soud v R˘mafiovû, pod jehoÏ pravomoc spa-
daly doly u Horního Mûsta a Staré Vsi. Soudce podléhal nejvy‰‰ímu

mincmistrovi, byl zcela nezávisl˘ na mûstu R˘mafiov. Na dolech
u Horního Mûsta a Staré Vsi spravoval horní obce hormistr s pfiíseÏn˘-
mi.“ Budova tedy zfiejmû pÛvodnû slouÏila nikoliv jako mincovna, ale
pro potfieby tohoto horního soudu. Ve jmenovan˘ch dolech u Horního
Mûsta, Stfiíbrn˘ch Hor a také na Kamenné hofie u Staré Vsi a na
Soukenné u Nové Vsi se v té dobû tûÏilo stfiíbro. To se mohlo podle his-
torika Jifiího Karla skladovat ve sklepení horního soudu, coÏ pfiípadnû
pfiispûlo k legendû o mincovnû.
Horní soudy se zab˘valy fie‰ením ãetn˘ch sporÛ mezi vrchností a tûÏa-
fii. Novák a ·tûpán pfiedkládají celou sérii sporÛ, jeÏ v letech 1489 aÏ
1553 zástavní majitelé rab‰tejnského panství s tûÏafii vedli. Z poãátku se
fie‰ily u horního soudu v Jihlavû. Podrobnosti o fungování horního sou-
du v R˘mafiovû Novák se ·tûpánem nenabízejí, ani údaj, kdy byl úfiad
zru‰en. Jako katolická fara se v‰ak budova zaãala vyuÏívat teprve v ná-
sledujícím století.
Od poloviny 16. století aÏ do roku 1625 na panství pfievládlo po vzoru
vrchnosti (EderÛ ze ·tiavnice a HoffmannÛ z Grünbüchlu) protestant-
ské vyznání, jehoÏ liturgii byl pfiizpÛsoben i michaelsk˘ kostel. Po bit-
vû na Bílé hofie nicménû zapoãala i na R˘mafiovsku rekatolizace.
Protireformaãní misie dorazila do odlehlé horské oblasti v roce 1625
a nahradila luteránského duchovního Tomá‰e Scholcze katolick˘m fa-
ráfiem Janem Schnurpfeilem. Ten ode‰el s mal˘mi úspûchy v roce 1639
do Huzové a ani jeho následovníci to nemûli v kraji zakofienûného pro-
testantismu snadné, zvlá‰tû za tfiicetileté války, kdy v okolí pob˘vala
vojska luteránsk˘ch DánÛ a posléze kalvinistick˘ch ·védÛ. V roce 1642
mûl pr˘ faráfi s hrstkou katolíkÛ pfied ·védy uprchnout do lesÛ.
V‰eobecn˘ pfiíklon ke katolicismu nastal teprve pfii druhé jezuitské mi-
sii a po velkém poÏáru mûsta (1668). Pod dojmem této katastrofy a po-
hrÛÏek, Ïe kacífiské mûsto pfiijde o svá práva, lidé nakonec konvertova-
li, Pinkava uvádí, Ïe bûhem tfiiceti let se R˘mafiovsko stalo plnû kato-
lick˘m. S tím souvisí i v˘stavba nov˘ch kaplí – RÛÏencové kaple u mi-
chaelského kostela, ‰pitální kaple sv. Josefa (jiÏ neexistující na dne‰ním
nám. Svobody), pfiestavba kaple V Lipkách, vznik mariánského sloupu
na námûstí a rovnûÏ pofiádání velkolep˘ch církevních slavností u pfiíle-
Ïitosti pravideln˘ch svátkÛ ãi pfii pfiená‰ení ostatkÛ sv. Hilaria z Janovic
do farního kostela v R˘mafiovû v roce 1683.
V téÏe dobû, kdy se prosazovalo katolictví, pfieÏívaly ve válkou zpusto-
‰eném kraji mnohé povûry. Tûch bylo zneuÏíváno pfii ãarodûjnick˘ch
procesech, jimiÏ neblaze proslulo zvlá‰tû nedaleké ·umpersko. Jednou
z obûtí zmanipulovan˘ch inkviziãních procesÛ byl i tamní dûkan Alois
Kry‰tof Lautner, dfiíve pÛsobící na fafie v Dolní Moravici, a málem se jí
stal také jeho pfiítel, r˘mafiovsk˘ faráfi Jan Franti‰ek Pabst. Po zatãeníAsi 1925

Carl Thöndel, 1890
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Lautnera bylo dûkanství ze ·umperka pfiesunuto do R˘mafiova. Pabst se
stal dûkanem, nadfiízen˘m okolních farností vãetnû novû pfiipojené vel-
kolosinské, ale souãasnû trnem v oku inkviziãního soudce Jindfiicha
Franti‰ka Bobliga. Ten se jej pokusil odstranit stejn˘mi prostfiedky jako
Lautnera, tedy usvûdãit jej z ãarodûjnictví. Pabsta v‰ak zachránilo varo-
vání pfiátel. Po Novém roce 1686 rezignoval na funkci dûkana, s pomo-
cí r˘mafiovského purkmistra a písafie rozprodal svÛj majetek a jen s nej-
nutnûj‰ími vûcmi z mûsta uprchl.
R˘mafiovská fara je v‰ak spojena s fiadou dal‰ích zajímav˘ch osobnos-
tí. Po Pabstovi zde pÛsobil dal‰í odpÛrce inkviziãních procesÛ, dûkan
Matyá‰ Eusebius Leander Schmidt. Ironií osudu to byl právû on, kdo do
kraje pfiivedl soudce Bobliga, neboÈ upozornil Ïerotínského hejtmana na
Ïebraãku Schuchovou, která pfii bohosluÏbû vyplivla do ‰átku hostii.
Zdánlivû nevinn˘ incident vedl nakonec k hrÛzn˘m procesÛm, jejichÏ
dÛsledkÛ sám Schmidt litoval.
Pro nás je v‰ak tento dûkan zajímav˘ pfiedev‰ím proto, Ïe je autorem
prvního podrobného obrazu R˘mafiova z roku 1693. Díky nûmu mÛÏe-
me usuzovat, jak koncem 17. století vypadalo mûsto vãetnû fary. Autor
ji coby v˘znamnou dominantu oznaãil písmenem C s vysvûtlivkou, Ïe
jde o faru se ‰kolou. Budovu zachycuje z ménû obvyklého pohledu ze-
zadu, kromû v˘razné nároÏní vûÏe, kterou zavr‰uje zdobnûj‰í hlavice
neÏ dnes, vidíme také hospodáfiské budovy ve tvaru písmene L podél
mûstsk˘ch hradeb. Na malífiské kopii Schmidtovy veduty rozpoznáme
díky stínování i ‰estibok˘ tvar vûÏe. Její hlavici v barokním stylu za-
chycuje také Handkova freska v kapli V Lipkách z roku 1715, která fa-
ru zobrazuje z frontálního pohledu. Zjednodu‰enou jehlanovitou helmi-
ci s korouhviãkou, jak ji známe dnes, najdeme na pohledu na R˘mafiov
z roku 1823 (kresba je v‰ak silnû zjednodu‰ující a fara na ní pÛsobí ja-
ko jednopatrová budova). 
Tuto prost‰í podobu získala vûÏ fary zfiejmû po poÏáru v roce 1765. Pfii
obnovû podle popisu Národního památkového ústavu Ostrava vznikla
také rokoková ‰tuková v˘zdoba stropu sálu v patfie, kter˘ slouÏí jako re-
prezentativní jednací místnost (pÛvodnû snad pro zasedání horního sou-
du). O nûco jednodu‰‰í ‰tukovou v˘zdobu má strop dal‰ího, tzv.
Modrého sálu. Podobnû jako u jin˘ch star‰ích staveb nese interiér stopy
rÛzn˘ch slohÛ, z nejstar‰ího renesanãního období se dochovaly zejmé-

na klenby v chodbách, naopak období klasicismu reprezentují empíro-
vá kamna v jednacím sále.
Budova r˘mafiovské fary pfiedstavuje nejen zajímavou architektonickou
památku, ale také dÛleÏité centrum duchovního a spoleãenského Ïivota
mûsta. Jsou s ní spojena jména mnoha knûÏí, ãást z nich, pfiedev‰ím nû-
meck˘ch, najdeme i na portrétech zdobících chodbu v patfie. Z ãesk˘ch
jmenujme faráfie Jana Jefiábka, kter˘ v tehdy nûmecké farnosti pÛsobil
na konci 19. století, knûze a slavistu Vojtûcha Tkadlãíka, jenÏ byl
do R˘mafiova umístûn v letech 1950 aÏ 1951 jako administrátor, nebo
jeho nástupce Franti‰ka VaÀáka, pozdûj‰ího olomouckého arcibiskupa,
kter˘ pÛsobil na R˘mafiovsku 38 let a zaslouÏil se o záchranu a obnovu
fiady církevních památek. Doktor VaÀák také zkultivoval farní zahradu,
kterou zachycují nedávno zvefiejnûné soukromé fotografie jako porost-
lou pestrobarevn˘mi kvûtinami, zeleninou i vinnou révou.
Také farní budova podléhá vlivu místního klimatu a ãasu a potfiebuje
rozsáhlou renovaci. V letech 2010–2015 byla provedena kompletní v˘-
mûna ‰paletov˘ch oken, následovala oprava krovu a stfiechy farní vûÏe,
která musela b˘t kvÛli opravám sÀata jefiábem. Po dvou mûsících tesafi-
sk˘ch prací a poloÏení nové krytiny z mûdûného plechu byla v únoru
2016 jefiábem opût vyzdviÏena na své místo. Souãasnû byla pozlacena
makovice a zhotovena nová korouhviãka. ZN

Od fary staãí pfiejít pfies ulici a stojíme u b˘valého hotelu Thiel, po-
zdûji Mír, v nûmÏ dnes sídlí prodejna nábytku a bytov˘ch doplÀkÛ
Rostislava Polácha. První zmínka o existenci tohoto objektu pochá-

zí z roku 1804, kdy jej jako zájezdní hostinec nechal zapsat do po-
zemkové knihy Franz Anton Haas. O nûkolik desítek let pozdûji,
v roce 1862, je jako vlastník domu uvádûna Josepha English a v ro-

Hotel Thiel

Poãátek 20. století
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ce 1866 Franz English. V té dobû mûl dÛm je‰tû
podobu patrnou na vyobrazení námûstí z roku
1850. V roce 1875 získal objekt do svého vlast-
nictví Ottomar Thiel, kter˘ nechal provést úpravy
fasády, interiéru a stfiechy. DÛm i nadále slouÏil
jako zájezdní hostinec.
Budova spoluutváfií charakter zástavby historické-
ho centra mûsta. V jádru jde o klasicistní stavbu se
star‰ími základy, upravenou ve dvacát˘ch letech
20. století v duchu pozdní secese a art deca. Její fa-
sáda i po nedávné renovaci zachovává stylové de-
korativní prvky. Za hlavním traktem s prÛãelím
obrácen˘m do námûstí Míru pokraãuje stavba
dvoupatrovou pfiístavbou v Horní ulici a jednopat-
rovou zadní pfiístavbou smûrem ke ·kolnímu ná-
mûstí s nároÏním konvexním ark˘fiem. Vznikl tak
mohutn˘ objekt na pÛdorysu nepravidelného ob-
délníku s vnitfiním dvorem a prosklen˘mi pavlaãe-
mi po obvodu, které odkazují na pÛvodní hotelo-
vou dispozici interiérÛ. Sklepní prostory klenuté
ãásteãnû valenou kamennou klenbou, prusk˘mi klenbami a ãesk˘mi
plackami, pásy, ale i segmentov˘mi klenbami, ukazují na nûkolik sta-
vebních v˘vojov˘ch etap budovy. Na klenut˘ prÛjezd navazuje scho-
di‰tû do vy‰‰ích pater a do podkroví, ãásteãnû osazené litinov˘m de-
korativním zábradlím a prosvûtlené prosklen˘m svûtlíkem. V interi-
érech bylo dochováno také nûkolik autentick˘ch dvefiních zárubní
z 19. století a prvky pozdûj‰í zásadní pfiestavby. 
V polovinû ‰edesát˘ch let 20. století po‰kodil stfiechu hotelu poÏár
a v roce 1966 byla provedena její generální oprava, v rámci které by-
la realizována fiada interiérov˘ch úprav, zejména v 1. podlaÏí. Do
prostoru prÛjezdu byly vestavûny pfiíãky a sociální zafiízení, dvefiní 
otvory byly roz‰ífieny a osazeny nov˘mi v˘plnûmi a zárubnûmi.
Poslední v˘znamné úpravy byly provedeny v devadesát˘ch letech 
20. století, kdy byly pÛvodní profilované „kastlíkové“ okenní v˘plnû
nahrazeny nov˘mi zjednodu‰en˘mi. Odbourán byl parapet pfiízem-
ních v˘kladcÛ a do zvût‰en˘ch otvorÛ vsazeny velkoplo‰né v˘kladní
v˘plnû. V interiérech 1. patra do‰lo zejména v b˘valém prÛjezdu
k odstranûní novodobû vloÏen˘ch konstrukcí z ‰edesát˘ch let, ale
i k odstranûní nûkolika pÛvodních zdûn˘ch pfiíãek v 1. a 2. podlaÏí.

Budova od poãátku 19. století slouÏila jako hotel a restaurace. To se
– kromû názvu hotelu – nezmûnilo ani po druhé svûtové válce.
Restaurace, za první republiky a okupace údajnû jedna z nejlépe pro-
sperujících v R˘mafiovû, fungovala do roku 1948. Pak sem byl umís-
tûn textilní internát, kter˘ zde setrval do roku 1957, kdy se pfiestûho-
val na Sokolovskou ulici. V roce 1959 probûhla adaptace budovy 
opût na hotel.
Tfiicetiletou praxí v hotelu Mír se mÛÏe pochlubit Anna Pytlíãková.
Do hotelu nastupovala v roce 1961 jako pokojská v dobû, kdy byl ve-
doucím Alois Miklík, a Míru zÛstala jako pokojská vûrná aÏ do jeho
uzavfiení v roce 1991. „Pamatuji si, Ïe jsem byla u holiãe, bylo to
v roce 1965, a lidé volali, Ïe hofií Mír. KdyÏ jsem potom vy‰la ven, ha-
siãi uÏ stfiíkali vodu,“ vzpomíná b˘valá zamûstnankynû hotelu. Také
si pamatuje na to, kdyÏ pfiijela z Nûmecka vnuãka Ottomara Thiela,
dfiívûj‰ího majitele hotelu: „KdyÏ sem pfiijela, byl cel˘ hotel na no-
hou, pamatuji se, Ïe jsme se s ní fotili, ale fotku uÏ dávno nemám.“
Hotel mûl tenkrát asi dvacet zamûstnancÛ, pracujících ve dvou smû-
nách. „Byl tady ubytován napfiíklad herec Jaroslav ·tercl nebo kos-
monaut Vladimír Remek, bydleli tu hasiãi, ktefií pfiijíÏdûli na tradiãní

Tfiicátá léta 20. stol.

âtyfiicátá léta 20. stol.
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DÛm na námûstí Míru ã. p. 26, stojící v severní linii námûstí stejnû
jako hotel Thiel, je znám také jako Hasiãsk˘ dÛm nebo DDM (DÛm
dûtí a mládeÏe). První záznam o objektu lze nalézt jiÏ na mapû
Janovického panství z roku 1747. Na r˘mafiovské vedutû neznámého
autora z roku 1850, která je k vidûní v mûstském muzeu, jej najdeme
je‰tû jako jednopatrov˘ ‰títovû orientovan˘ mûstsk˘ dÛm s ãásteãnû
zvalbenou stfiechou. V roce 1878 byl ov‰em radikálnû pfiestavûn
v historizujícím stylu s ãetn˘mi znaky neorenesance, které jsou na
prÛãelí dodnes patrné a které také tvofií hlavní soubor architektonic-
ky v˘znamn˘ch prvkÛ budovy dle záznamÛ Národního památkového
ústavu Ostrava. Dal‰í cenn˘ prvek exteriéru pfiedstavuje pÛvodní
‰tûrkov˘ obklad bosáÏe ve spodní ãásti prÛãelí, v interiéru pak sál
druhého podlaÏí se zachoval˘m fabionem (ozdobn˘m pfiechodem
mezi stropem a stûnou) a korunní fiímsou.
Z hlediska pozdûj‰ích stavebních úprav je mimochodem docela ‰tûs-
tí, Ïe tyto prvky zÛstaly zachovány. Nûkdy bûhem první poloviny 
20. století napfiíklad do‰lo k zazdûní pÛvodního vchodu na pravé stra-
nû pfiízemí a následnému probourání nového z okenní v˘plnû na stra-
nû levé. K v˘znamnûj‰ím úpravám objektu sniÏujícím jeho estetickou
hodnotu se ov‰em pfiistoupilo aÏ v druhé polovinû 20. století. Zmínit
lze zejména stavební zásahy v prvním podlaÏí, kde do‰lo k vybourá-
ní pÛvodního zdiva a starého schodi‰tû a k vestavûní schodi‰tû nové-

ho spolu s nov˘mi pfiíãkami, obklady a ocelov˘mi zárubnûmi.
Zdaleka nejvût‰ím zásahem do exteriéru se stala pfiístavba schodi‰Èo-
vého a skladovacího traktu na dvofie budovy. 
Roku 1893 zaãala v objektu pÛsobit státní po‰ta. Onen prostorn˘ sál,
kter˘ dnes najdeme obloÏen˘ odûvy, byl kdysi rozdûlen dfievûn˘mi
pfiepáÏkami a slouÏil úfiedníkÛm. Z pÛvodního zafiízení v podstatû nic
nezbylo. 
Po roce 1948 byl dÛm vyuÏíván právû díky svému rozlehlému sálu.
Takov˘ch prostor bylo tehdy v R˘mafiovû více (napfiíklad b˘val˘
Dûlnick˘ dÛm naproti gymnáziu), ov‰em tento mûl zdaleka nejlep‰í
dispozice. V polovinû padesát˘ch let se zde napfiíklad konaly vánoã-
ní trhy, pozdûji taneãní zábavy, plesy a známé hasiãské bály. Sál se

soutûÏ Memoriál Jana Suka,“ doplÀuje Anna Pytlíãková. Kromû nich
se zde ubytovávali i cestáfii z Ostravy, ktefií se starali o odklízení snû-
hu na R˘mafiovsku.
Restaurace v hotelu Mír byla oblíben˘m místem schÛzek a posezení
místních obyvatel. „Byla to taková docela pfiíjemná lidová restaura-
ce s v˘ãepním pultem a hotelov˘mi pokoji nahofie. Bylo jich tu‰ím se-

dmadvacet. Do zadní ãásti zvané ‚vagón‘ vedl zadní vchod od fary.
A uÏ v té dobû se tam scházela rÛzná individua, co mûla co doãinûní
se zákonem. Kdo tam pracoval, musel mít silné nervy. Cel˘ hotel pat-
fiil státnímu podniku Restaurace a jídelny,“ vzpomíná na nûkdej‰í ho-
tel Mír Vûra Orlíková, která v nûm pracovala od roku 1971 do roku
1975. JiKo
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Hasiãsk˘ dÛm

Záfií 1900 (vchod je vpravo)

Vchod pfiemístûn vlevo

âtyfiicátá léta 20. stol.

-22-2017  29.11.2017 13:51  Stránka 8



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2017

9

na poãátku ‰edesát˘ch let stal pÛsobi‰tûm swingové kapely Brokát se
saxofonistou Otou Roubalem. Pamûtníci si jistû vzpomenou na jejich
ãaje o páté, pfiiná‰ející tehdy jinak velmi omezenou moÏnost zapo-
slouchat se do kvalitní hudby americké provenience. Jako konferen-
ciér zde pÛsobil Franti‰ek Karásek a pozdûji znám˘ ostravsk˘ herec
Zdenûk Hradilák, rodák z R˘mafiova.
Dal‰í kulturní poãiny pfiedstavují v˘stavy, aÈ uÏ ÏákÛ ZU·, archeolo-
gické v˘stavy ãi expozice tehdy formálnû sice existujícího, ale de
facto neotevfieného muzea. Kromû toho zde pÛsobily krouÏky Domu
pion˘rÛ a mládeÏe. Zvlá‰tní kapitolu pfiedstavuje vystupování lout-
kového souboru Jaroslava Nûmce, kter˘ bohuÏel nemûl ‰Èastn˘ ko-

nec. Pozdûji byl totiÏ zcela zniãen – loutky byly postupnû doslova
pod rukou rozprodány. Právû v jedné z místností tohoto domu se na
poãátku devadesát˘ch let na‰la zásoba za‰l˘ch, polorozpadl˘ch diva-
delních kulis, po jejichÏ utajeném vynesení byly objeveny ãtyfii dfie-
vûné hlaviãky a pár tûlíãek. Nakonec z nich bylo lze sestavit jednu je-
dinou loutku – nic víc ze souboru nezbylo.
V porevoluãní historii pak objekt slouÏil coby místo konání krouÏkÛ
DDM, taneãních kurzÛ pro studenty a provozu fitcentra, aby nakonec
byl pfiemûnûn v souãasn˘ obchod s odûvy asijské produkce; v interi-
érech se nyní nacházejí prostory prodejny, kanceláfie a sklady.

Jaromír Pochyla

Jako u mnoha jin˘ch domÛ v na‰em mûstû i v tomto pfiípadû pfiedsta-
vuje nejstar‰í dochovan˘ záznam veduta Matyá‰e Schmidta z roku
1693. Budova je na ní ov‰em zachycena jen velmi pov‰echnû. AÏ do
roku 1790 bychom dÛm nalezli v jeho pÛvodní, barokní podobû. Dne
3. dubna toho roku v‰ak mûsto postihla rána v podobû stra‰ného po-
Ïáru, kter˘ zniãil témûfi celou tehdej‰í zástavbu. Plameny zachvátily
dokonce i kostel, radnici ãi ‰pitál. Obnova pak trvala aÏ do roku 1818
a vtiskla mûstu tváfinost zcela odli‰nou od té pfiedchozí – dobu ovlá-
dl klasicismus a empír, a proto vût‰ina památek na‰eho mûsta nese
znaky právû tûchto slohÛ.
Dne‰ní obchodní dÛm Koruna byl poÏárem postiÏen relativnû málo,
a tak mohly b˘t pÛvodní konstrukãní prvky upotfiebeny jako základ
klasicistní pfiestavby. Ta poloÏila základy dne‰ního vzhledu budovy,
kter˘ kombinuje barokní a klasicistní prvky. Mimoto mûl dÛm ‰tûstí
na vnitfiní rekonstrukce, protoÏe tyto prvky se pfiekvapivû dobfie za-
chovaly, aÈ uÏ v tvarosloví kleneb ãi celkové dispozici interiérÛ.
PÛvodní konstrukãní fie‰ení se projevuje v centrální chodbû a pfiileh-
l˘ch místnostech vlevo od vstupu z Národní ulice. Zachovány zÛsta-
ly valené klenby s pûtibok˘mi v˘seãemi. Chodba je v poslední tfieti-
nû pfieÈata dvefimi, za nimiÏ valená klenba pfiechází na pruskou plac-
ku. Dal‰í místnosti jsou zavr‰eny ãeskou plackou, která se podobá
pruské, ov‰em s ãtvercov˘m pÛdorysem; dvû rozlehlé místnosti ne-

sou ploch˘ strop. Valenû klenuté je také podsklepení. 
Druhé podlaÏí bylo pfiistavûno aÏ na pfielomu 19. a 20. století. Pro no-
vou stfie‰ní konstrukci bylo zvoleno valbové provedení. O nûco po-
zdûji byl vestavûn velk˘ ‰títov˘ vik˘fi a patrnû v dobû meziváleãné ta-
ké dfievûná veranda. Stavební zásahy si vyÏádal provoz budovy. Na
sklonku vlády Franti‰ka Josefa a je‰tû pozdûji po válce se totiÏ
Jeseníky stávaly oblíbenou turistickou destinací. Jednou z „bran“ do
Hrubého Jeseníku byl právû R˘mafiov a jedno z jeho pohostinsk˘ch
a ubytovacích zafiízení pfiedstavoval právû tento dÛm. Gasthaus ãi
Gasthof zur Krone nedosáhl ryze hotelové elegance a zÛstal skrom-
nûj‰ím hostincem, ponûkud odstrãen˘m za hlavní linií námûstí. Také

Koruna

Zvlá‰tní pokoj (Extrazimmer) restaurace, 1933

1899

Odesláno 1930
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interiér, jak jej zachycují dobové fotografie, byl jednoduch˘, nicmé-
nû disponoval i parádním pokojem s ãalounûn˘mi lavicemi.
Sláva Koruny pohasla s druhou svûtovou válkou a pováleãn˘m od-
sunem. Pfiesto byl k ubytování turistÛ dÛm vyuÏíván aÏ do roku 1952.
Pak zde byla zfiízena ‰kolní druÏina s vlastní kuchyní a jídelnou.
Dfievûná veranda slouÏila jako herna a klubovna, kde si dûti psávaly
úkoly. V prvním patfie byl soukrom˘ byt.
Poté, co ve mûstû vznikla stfiední v‰eobecnû vzdûlávací ‰kola, se
z objektu stal internát. O prázdninách se vyuÏilo ubytovacích kapacit
pro platící hosty. Soukrom˘ byt ve druhém patfie zÛstal, v té dobû 
ob˘ván profesorem r˘mafiovské stfiední ‰koly, ãe‰tináfiem
Vladislavem Wiesnerem. 
Dnes je budova známá jako Obchodní dÛm Koruna a je v ní soustfie-
dûno nûkolik prodejen (trafika, domácí potfieby, instalatérství). DÛm
je ov‰em dosud nûãím v˘jimeãn˘ – je totiÏ posledním, kter˘ zÛstal ze
staré r˘mafiovské Obere Ringgasse. Ulice pfiejmenovaná po druhé
svûtové válce na Jungmanovu je pozÛstatkem stfiedovûkého uspofiá-
dání mûsta. PÛvodní zástavba byla mezi lety 1960 aÏ 1966 zdemolo-
vána a nahrazena uniformní panelovou v˘stavbou. 

Jaromír Pochyla, ZN
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DÛm, kter˘ oddûluje námûstí od
Radniãní ulice, má v centru mûsta
zvlá‰tní postavení. Stojí na místû
budovy, jejíÏ historie sahá aÏ k za-
loÏení mûsta v druhé polovinû tfii-
náctého století. V tûchto místech
stály domy nejbohat‰ích mû‰ÈanÛ,
zvan˘ch ringbürgefii. Stejnû dlou-
hou historii jako uspofiádání zá-
stavby samotné má i úzká uliãka,
která vede mezi lékárnou a prodej-
nou potravin, najde se uÏ na vedu-
tû dûkana Schmidta z roku 1693.
PÛvodní dÛm shofiel do základÛ
v roce 1790. Po poÏáru obnovova-
ná zástavba v tûchto partiích mûsta
sv˘m prostorov˘m uspofiádáním
kopírovala stfiedovûkou, a tak i bu-
dova dne‰ní lékárny byla vestavûna do fiady. Krátce po zaloÏení mûsta
se napravo od ní nacházely dal‰í dva domy, jejichÏ pfiestavûné násled-

níky bychom na místû nalezli je‰tû na konci devatenáctého století. Na
fotografii z tohoto období najdeme na‰i budovu je‰tû coby ponûkud
hfimotn˘ mûstsk˘ dÛm s dfievûn˘m ‰títem obrácen˘m k námûstí.
Zástavbu smûrem nalevo tehdy uzavíral dÛm podobného vzhledu i dis-
pozic, pfied válkou zvan˘ Langerhaus podle svého majitele, mezi nimi
se tísnila ‰tíhlá stavba stfiídmû klasicistního vzezfiení, v níÏ pozdûji síd-
lila prodejna firmy BaÈa. Ná‰ dÛm tu je‰tû nevypadá pfiíli‰ vzhlednû, to
se v‰ak mûlo zmûnit.
Mûsto se rozvíjelo a turisté se do nûj jen hrnuli, proto bylo tfieba zajistit
kapacity ubytovací i stravovací. Zaãátkem dvacátého století (dle mûst-
ské kroniky roku 1906) se pfiistoupilo k rozsáhlému pfiebudování v his-
torizujícím stylu. DÛm byl podstatnû zv˘‰en, v pfiízemí vznikla luxusní
restaurace, v horních patrech byly zafiízeny obytné prostory. V prvním
patfie bydlel tvÛrce a majitel budovy, místní v˘znamn˘ stavitel Rudolf
Schubert. Po nûm dostal objekt také svÛj tehdej‰í název – SchubertÛv
dvÛr. Firma stavitele Schuberta sídlila v místech Penny marketu na
Opavské ulici a náleÏelo k ní je‰tû protûj‰í zemûdûlské hospodáfiství
a ãinÏovní domy na dne‰ní ulici U Lomu.

Lékárna (Schuberthof)

Interiér verandy

1910

1899
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DÛm se dodnes py‰ní velmi zachovalou fasádou, která zÛstala aÏ na
drobné v˘jimky nezmûnûna, a to vãetnû dispozice oken. Stfiecha byla
pfiestavbou zkrá‰lena rovnûÏ, jako doplnûk fasády byla osazena voluto-
v˘mi ‰títov˘mi vik˘fii, tedy vik˘fii s vlnov˘m dekorem. Z hlediska pa-
mátkového má znaãnou hodnotu i sklepení domu, kde zÛstaly uchová-
ny klenební konstrukce segmentového typu.
Rudolf Schubert musel svÛj v˘stavní dÛm na námûstí po druhé svûtové
válce nucenû opustit. Dosídlenci potfiebovali byty. Bytové jednotky pak
v domû vydrÏely aÏ do ‰edesát˘ch let, kdy se do nûj nastûhovalo fiedi-
telství Státních statkÛ R˘mafiov.
Státní statky v objektu rovnûÏ dlouho nevydrÏely, pfii‰lo jim totiÏ zatûÏ-
ko se o nûj starat, a tak pomalu chátral. Do‰lo to tak daleko, Ïe fieditel-
ství muselo b˘t vystûhováno a mûsto se rozhodlo dÛm zbourat. PfiítrÏ
plánu uãinil aÏ pfievrat. Nová rada mûsta se rozhodla demolicím oka-
mÏitû zabránit, a budova tak byla zachránûna takfiíkajíc v hodinû dva-
nácté. Stavba rovnûÏ získala nov˘ vzhled, nestihlo se v‰ak zabránit ji-
st˘m zmûnám na ‰títovém vik˘fii obráceném k námûstí, kter˘ pÛvodnû
zdobil secesní ornament. Bylo v‰ak nutné nûco podniknout i s boãní
ãástí nevhodnû odhalenou po zbourání sousedního domu. Po jistém vá-
hání se nakonec pfiistoupilo k vybudování pfiístavku, v nûmÏ se nyní na-
chází vchod do lékárny. Je to fie‰ení celkovému rázu budovy cizí, ov‰em
podoba domu se tak jako tak rozpadá na dva pohledové celky – utilita-
ristick˘ se vstupním pfiístavkem a esteticky hodnotn˘ pfiivrácen˘ k ná-
mûstí. 
Nechybûlo málo, a dÛm by neunikl osudu sv˘ch sousedÛ. Staãí se jen
rozhlédnout po souãasné okolní zástavbû, abychom si uvûdomili, jaká
by to byla ‰koda. Jaromír Pochyla, ZN

Na místû dne‰ní budovy po‰ty stával jednopatrov˘ mûstsk˘ dÛm za-
nesen˘ do pozemkové knihy v roce 1791, tedy jiÏ po velkém poÏáru.
V roce 1926 nechal na jeho místû postavit Emil Materna dÛm dvou-
patrov˘, v jehoÏ pfiízemí sídlila mûstská spofiitelna. Spofiitelna tu nic-
ménû nepÛsobila dlouho, jiÏ v roce 1936 do‰lo na objednávku Marie
Maternové k zásadní pfiestavbû interiéru podle plánu mûstského sta-
vitele Rudolfa Schuberta a ke zfiízení bytÛ. Po‰tovní úfiad zaujal je-
jich místo teprve roku 1946 (dle kronikáfie Franti‰ka Vychodila aÏ
1950) a po‰ta zde sídlí dodnes. K domu je‰tû ve ãtyfiicát˘ch letech 
20. století patfiil zadní dvÛr s hospodáfisk˘m zázemím, jenÏ byl krát-

ce po zfiízení po‰ty obezdûn, zastfie‰en a pfiiãlenûn k tûlu budovy. 
Estetick˘ ráz stavby je zásadnû ovlivnûn neoklasicismem dvacát˘ch
let, kter˘ se ov‰em, jak je z rohové vûÏe s kupolí patrné, odváÏil kom-
ponovat do stylovû jinak ãist˘ch celkÛ i prvky relativnû odváÏné.
Toto fie‰ení je v na‰em mûstû unikátní. Dále je tfieba zmínit dvojici
trojúhelníkov˘ch ‰títÛ s geometrick˘m dekorem a nezvykl˘mi osmi-
úhelníkov˘mi okny. DÛm rovnûÏ pÛvodnû disponoval stfie‰ním svût-
líkem. Za dobu provozu po‰ty ov‰em byla na objektu provedena ce-
lá fiada interiérov˘ch úprav. Generální oprava po‰ty probíhala v le-
tech 1985–1988. To jediné pÛvodní, co uvnitfi zbylo, jsou valené

Po‰ta

1918

Interiér restaurace, 1925 1911
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a segmentové klenby ve sklepû. Exteriér na‰tûstí zÛstal z valné vût‰i-
ny zachován v pÛvodní podobû, kromû omítky, jedinou závaÏnûj‰í
v˘jimku tu pfiedstavuje vchod. PÛvodnû byl umístûn v rohu budovy,
pod vûÏí, která právû proto zaãíná aÏ v druhém poschodí. Na místû
dne‰ního vstupu byla dvû velká pfiízemní okna ãtvercového tvaru,
která svou ‰ífikou zachovávala linie oken prvního patra. Na fotografii
z roku 1959 lze prÛãelí spatfiit je‰tû v pÛvodním uspofiádání.
Architekt, kter˘ zmûnu projektoval, alespoÀ zachoval soumûrnost
s horními okny. Zmûnu vzhledu k lep‰ímu zaznamenala budova po‰-
ty díky nedávné v˘mûnû oken a dvefií za dfievûné.
Budova po‰ty dokazuje, Ïe ne v‰e, co má v na‰em mûstû architekto-

nickou hodnotu, musí b˘t produktem nejpozdûji z dob starého moc-
náfiství, naopak, Ïe i dvacáté století mûlo co fiíci, pokud jeho snahy
nesla architektonická invence spojená s citem pro míru a ráz okolí.

Jaromír Pochyla, ZN
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Námûstí, kdysi pfiirozená centra na‰ich mûst, obklopuje pÛvodní zá-
stavba ãasto uÏ jen v základech. Na tûch se stavívaly nové a moder-
ní budovy i nûkolikrát za sebou. V pfiípadû dne‰ního muzea pochází
historické podloÏí jiÏ z dob zaloÏení mûsta, z let 1269 aÏ 1278, kdy
zde stály pravdûpodobnû dva gotické domy. Souãasná podoba objek-
tu je v˘sledkem klasicistní rekonstrukce z poãátku devatenáctého
století, ze starého zdiva se uchovaly jen drobné zbytky ve vchodo-
vém traktu. Ten mimochodem pÛvodnû procházel cel˘m domem,
s nejvût‰í pravdûpodobností ‰lo o mázhaus, prostor k uplatnûní práva
vafiit pivo. PrÛchod zaklenut˘ pûticí ãesk˘ch placek také tvofií hlavní
architektonicky v˘znamn˘ prvek objektu, pomineme-li staré sklepe-
ní s dochovanou valenou klenbou.
Nejstar‰ími zjistiteln˘mi majiteli domu jsou ãlenové rodiny
SpringerÛ, a to uÏ od 17. století. Springerové byli pomûrnû zámoÏní,
patfiil jim i dÛm sousední, nynûj‰í poboãka âeské spofiitelny. Poslední
majitel objektu Maxmilián Springer bûhem první svûtové války do-

konce dosáhl úfiadu starosty. Po válce podnikal ve v˘robû krajek, pfii-
ãemÏ podnik sídlil právû v dne‰ním muzeu. Jeho depozitum stejnû ja-
ko v˘stavní prostory Galerie Octopus tehdy slouÏily jako dílna.
Banka, u níÏ mûl továrník uloÏena v‰echna aktiva, v‰ak náhle zkra-
chovala. Na‰tûstí se tehdy mûsto nabídlo, Ïe budovu od SpringerÛ od-
koupí, aãkoli pro ni nenacházelo okamÏité vyuÏití. 
NevyuÏívaná budova na námûstí se v kritické dobû války zmûnila
z krajkárny na stanici nûmecké pofiádkové a kriminální policie, pfii-
ãemÏ v prvním patfie mûlo doãasnou kanceláfi gestapo, jeÏ nejbliÏ‰í
trvalou úfiadovnu drÏelo ve vzdáleném ·umperku. Ve sklepû dvorní
pfiístavby byly zfiízeny tfii vûzeÀské cely. V objektu se rovnûÏ usídli-
lo okresní vedení NSDAP, Hitlerjugend a jeho dívãí odnoÏe Bund
Deutscher Mädel.
Od poãátku padesát˘ch let se v budovû nacházela mûstská knihov-
na a v prvním patfie sídlil ‰kolsk˘ odbor okresního národního v˘bo-
ru. Roku 1955 bylo rozhodnuto umístit sem také muzeum, ov‰em

Muzeum

Konec 19. stol.
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jiÏ roku následujícího byl projekt zastaven a k 1. dubnu 1958 zru-
‰en. V pfiízemí zÛstala knihovna, v prvním patfie byl po zru‰ení 
okresu R˘mafiov roku 1960 zfiízen DÛm kultury, kter˘ nakonec za-
hrnul budovu celou. Posléze do‰lo k transformaci na DÛm pion˘rÛ
a mládeÏe. 
Situace se zmûnila po sametové revoluci, v roce 1991, kdy bylo po
takfika ãtyfiech desetiletích rozhodnuto o obnovû muzea. DÛm dûtí
a mládeÏe se pfiesunul do Hasiãského domu a do b˘val˘ch jeslí na
Bartákovû ulici. O nûco pozdûji se stûhovala i stanice mûstské poli-
cie, která sídlila v zadním traktu. V budovû na námûstí Míru ã. 6 by-
lo po nezbytné rekonstrukci 26. listopadu 1992 otevfieno muzeum,
které zde sídlí dosud. Vznikla zde kromû stál˘ch expozic také galerie
pojmenovaná po Volném sdruÏení umûlcÛ Octopus, ktefií obnovu mu-
zea podporovali, v roce 2006 pfiibyla galerie Pran˘fi v pfiízemí.
DÛleÏitou souãástí muzea je od roku 2005 také mûstské informaãní
stfiedisko. Jaromír Pochyla, ZN

Prostor, kde v souãasnosti stojí budova knihovny a banky, se ve stfie-
dovûku nacházel tûsnû za hradbami mûsta, pfiesnûji za Horní branou,
která stávala pfiibliÏnû v místech dne‰ního kvûtináfiství. FormanÛm,
ktefií tudy projíÏdûli, se za hradebním pfiíkopem nabízelo rozcestí ko-
pírující souãasnou kfiiÏovatku pfied bankou. Kdo se vydal vpravo, po
nynûj‰í Sokolovské, dorazil do Janu‰ova, resp. Janovic se zámkem
a pfiilehlou vesnicí. Ten, kdo vedl spfieÏení nalevo, po dne‰ní Horno-

mûstské, nastoupil na dÛleÏitou Královskou stezku vedoucí
z Olomouce pfies Uniãov, Strálecké údolí a R˘mafiov dále do Slezska.
B˘vala to obchodní linka zásadního v˘znamu, mimo jiné se na ni na-
pojovala Re‰ovská cesta, po níÏ se vozilo stfiíbro z hank‰tejnsk˘ch
dolÛ (v okolí dne‰ních Skal), kde se cenné kovy prokazatelnû dolo-
valy od roku 1402 aÏ do druhé svûtové války. AÈ uÏ se vozka vydal
jakoukoli trasou, s mûstem se louãil pohledem na popravi‰tû po své

Knihovna a banka

1902

1926

1918 1938

Po roce 1945
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pravé ruce, nûmecky zvané Kopfhügel, ãesky Stínadla (od slova stí-
nat). V sousedství stával mal˘ katÛv domek; mistr popravãí b˘val 
osobou nezbytnou, ale v hranicích mûsta netrpûnou. Popravi‰tû fun-
govalo aÏ do druhé poloviny 18. století, kdy Marie Terezie pfiíslu‰né
kompetence pfiesunula do Brna.
Na místû banky pÛvodnû stál nízk˘ obytn˘ dÛm a hned za jeho dvor-
kem dal‰í. Od nich se po obou ulicích táhla bûÏná pfiedmûstská zá-
stavba, na Sokolovské v‰ak byla linie pfieru‰ena klá‰terní dívãí ‰ko-
lou franti‰kánek, dne‰ní Primou.
Co se t˘ãe budovy banky samotné, ta byla postavena za první repub-
liky coby zdafiil˘ exempláfi funkcionalistické moderny pro Ïivnosten-
skou pokladnu (Gewerbekasse). Válku objekt pfieãkal bez nesnází,
první úpravy pfii‰ly aÏ v roce 1948, kdy bylo rozhodnuto o vybourá-
ní domkové linie za ním. DÛm byl poté roz‰ífien na souãasn˘ pÛdo-
rys pfiistavûním zadního traktu. Po válce v pfiízemí sídlila státní ban-
ka a v prvním patfie okresní oddûlení Vefiejné bezpeãnosti. Zbytek in-
teriéru zaplnily byty. Knihovna se do budovy na námûstí Svobody
pfiesunula teprve na poãátku ‰edesát˘ch let, nejprve do pfiízemí, v ro-
ce 1991 do prvního patra (namísto oddûlení VB) a její dosavadní pro-
story opût pfievzala banka.
Nepoãítáme-li zadní pfiístavbu, vydrÏel objekt po celou dobu své exi-
stence bez váÏnûj‰ích vnûj‰ích úprav, ale i oprav, a postupnû trochu
scházel. Zmûna nastala v letech 1991–1994 a podepsala se na nûm
zvnûj‰ku i zevnitfi. Fasáda byla i pfies relativnû dobfie zachovanou pÛ-
vodní omítku radikálnû modernizována a podstatnû zpestfiena.
Interiéry staré, pfiedváleãné banky a pozdûj‰í knihovny byly vybou-
rány, odstranûny byly i v‰echny dvefiní a okenní v˘plnû, s jedinou v˘-
jimkou – vnitfiních dvoukfiídl˘ch dvefií ve vchodu banky. Vût‰ina prv-
kÛ historické hodnoty tím vzala za své. Celková architektonická dis-

pozice vnûj‰ku nicménû zÛstala zachována: trojosé prÛãelí do ná-
mûstí Svobody, prolomené zapu‰tûn˘m hlavním vchodem a v hor-
ních patrech rámované zaoblen˘mi rohov˘mi okny, zdûn˘ ‰tít vik˘fie
s hodinami, zvalbená stfiecha s v˘raznou korunní fiímsou, prolamova-
ná men‰ími trojúhelníkov˘mi vik˘fii, ãi devítiosé zadní prÛãelí
s vchodem do bytov˘ch prostor z obou stran osazené mohutn˘mi ri-
zality. ·koda jen kamenného soklu prvního poschodí.
DÛm kdysi pfiedstavoval pûkn˘ pfiíklad meziváleãné architektury,
a byÈ po pfiestavbách tuto historickou hodnotu z velké ãásti ztratil, 
uchoval si do jisté míry hodnotu estetickou. Jaromír Pochyla, ZN
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Stavbu soudu datuje kronika rokem 1928 a patfií podobnû jako knihov-
na s bankou k ukázkám funkcionalistického stylu. Ten se dobfie hodil
k úãelu soudu a vûznice. Vznik soudu sahá mnohem hloubûji do minu-
losti, konkrétnû do roku 1849, kdy se R˘mafiov stal sídlem soudního 
okresu. Okresní hejtmanství se v R˘mafiovû objevilo aÏ za správní re-
formy roku 1868.
Soud zpoãátku sídlil na rohu námûstí, naproti dne‰ní po‰tû na tfiídû
HrdinÛ. V nové hlavní budovû na ulici Julia Sedláka bylo dost místa pro
v‰echny náleÏitosti úfiadu, od soudní sínû pfies kanceláfie soudcÛ i admi-
nistrativních pracovníkÛ aÏ k velkému soudnímu archivu. V zadním
traktu byla zfiízena moderní vûznice. Dnes jsou zde obãanské byty.

Do domu se pÛvodnû vcházelo tûÏk˘mi vraty pobit˘mi mûdûn˘m nebo
mosazn˘m plechem, která bohuÏel nepfieÏila úpravy budovy v sedmde-
sát˘ch letech. Odstup od okolí dodal ãistû stfiiÏen˘ Ïiv˘ plot, vzadu k bu-
dovû patfiil rozsáhl˘ vûzeÀsk˘ dvÛr obehnan˘ silnou zdí sahající aÏ k v˘-
‰i druhého poschodí, opatfienou shora zapu‰tûn˘mi sklenûn˘mi stfiepy.
Soudci bydleli hned pfies ulici, v malém jednoposchoìovém domku.
V̆ kon soudnictví se u nás obe‰el bez vût‰ích incidentÛ, tfiebaÏe jej me-
zi válkami zaji‰Èovali ãe‰tí soudci a úfiedníci v pfieváÏnû nûmeckém pro-
stfiedí. Ve státní správû v pohraniãních oblastech existovalo za první re-
publiky pro Nûmce nûco, ãemu se dnes fiíká sklenûn˘ strop, tedy ne-
moÏnost dosáhnout sluÏebního postupu nad jistou úroveÀ. Soudcové,

Okresní soud

·edesátá léta 20. stol.
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Rok v˘stavby pfiíbytku Thálie na Divadelní ulici není pfiesnû znám,
památkáfii datují v˘stavbu budovy rokem 1897. První podoba divadla
je patrná na známé pfiedváleãné pohlednici. První republika a rozvoj
kinematografie ov‰em pfiinesl zásadní zmûnu nejen ve vnitfiním vyu-
Ïití budovy, ale i v jejím zevnûj‰ku.
Budova byla roku 1917 modernizována v souvislosti se zavedením
biografu a znovu pfiestavûna a roz‰ífiena v roce 1924 podle návrhu
stavitele Franze Plachta. Franti‰ek Vychodil v ãeské mûstské kronice
konstatuje, Ïe se její vnitfiní dispozice ukázaly jako nevyhovující.
„·patnû bylo vyfie‰eno jevi‰tû, ‰atny, kulisárna, osvûtlení; jevi‰tû ne-
dostateãnû vybaveno kulisami a nejpotfiebnûj‰ími rekvizitami,“ uvádí
kronikáfi. Bylo pfiebudováno jevi‰tû a zfiízena nová elektroinstalace,
osvûtlení i kulisy. Je‰tû v˘raznûj‰í zásah v‰ak ãekal exteriér domu.
Dfievûn˘, bohatû vyfiezávan˘ trojúhelníkov˘ ‰tít podepfien˘ ãtyfimi
sloupy s arkádami byl odstranûn, stejnû jako prosklení vchodov˘ch
partií, jeÏ zpoãátku sahalo do úrovnû druhého poschodí. Nahrazen
byl tûÏk˘m portikem ostr˘ch rysÛ, mezi jehoÏ architráv, tedy vrchní

linii prostoru sloupoví, a svrchní ‰tít pronikala okna druhého poscho-
dí. PÛvodnû zdobn˘ prvek tak byl umírnûn a vãlenûn do tûla budovy.
DÛm získal pfiísnou, klasicizující tváfi takfika bez ozdob. Pfii druhé
modernizaci vznikly lóÏe v sále a po stranách budovy byly pfiistavû-
ny prostory ‰aten a toalet. V roce 1933 vybavení doplnila aparatura
pro zvukov˘ film a kabina zvukafie.
Co se t˘ãe provozu kina, pak koncesi i ve‰keré zafiízení promítacích
kabin pfied válkou i za okupace vlastnilo mûsto, jemuÏ tak biograf
pfiiná‰el znaãn˘ zisk. Pfiíjem ale mûstu nevydrÏel. UÏ bûhem války se
oz˘valy hlasy po zestátnûní filmu, v ãemÏ nûktefií spatfiovali osvobo-
zení od komerce. Do‰lo k tomu tfii mûsíce po osvobození, pfiesnûji 
11. srpna dekretem prezidenta republiky, a to na státní i místní úrov-
ni. Ve‰kerá kinematografie, od produkce pfies natáãení, distribuci aÏ
po promítání, teì náleÏela jen státu, vãetnû dovozu i v˘vozu filmÛ sa-
motn˘ch. Sál a cel˘ dÛm nicménû mûstu zÛstal a státní správa plati-
la fiádn˘ pronájem spolu s 10 % hrubé trÏby a zákonnou dávkou ze
zábavy. Náv‰tûvnost byla na dne‰ní pomûry velmi vysoká, 73 tisíc di-
vákÛ do konce roku 1946. Nebránil tomu ani nepohodln˘ posed, nû-

Mûstské divadlo a kino
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hejtmani, pfiednostové stanic, fieditelé bank i velitelé ãetníkÛ museli b˘t
âe‰i, a co se ãetníkÛ t˘ká, i vût‰ina fiadov˘ch ãlenÛ byla z bezpeãnost-
ních dÛvodÛ ãeská. Ústavní listina âeskoslovenské republiky z roku
1920 proklamuje existenci ústavodárného národa ãeskoslovenského
a na nûmeckou men‰inu v tomto smûru ohledy nebere. Nûmecká repre-
zentace roku 1918 vznik nového státu odmítla a Ïádala pfiipojení
k Rakousku; celistvost území zajistila aÏ armáda. Saintgermainská
smlouva ze záfií 1919 uÏ akceptuje stav vûci a poÏadavky nûmecké men-
‰iny nepotvrzuje. NûmcÛ pfiitom bylo v republice víc neÏ SlovákÛ
a ãeská diplomacie jim na jednáních pfiislíbila podstatnû vût‰í autono-
mii, neÏ jaká fungovala v praxi. 
Okresní soud zde sídlil i po válce, ov‰em jen dotud, dokud byl R˘mafiov
okresním mûstem. Dne 1. ledna 1960 pfie‰ly kompetence do Bruntálu
a soud zanikl. Do budovy se nastûhoval druh˘ stupeÀ 1. základní deví-
tileté ‰koly. Interiér hlavního traktu byl upraven, zadní v˘bûÏek pfiesta-
vûn uÏ na konci padesát˘ch let na byty a vûzeÀská zeì zbofiena.
Zaãátkem roku 1987 se druh˘ stupeÀ 1. ZD· pfiestûhoval do nového
komplexu na ulici 1. máje a nakrátko jej v budovû b˘valého soudu vy-
stfiídal stupeÀ první. Zkraje devadesát˘ch let objekt pfievzalo tehdej‰í
Stfiední odborné uãili‰tû zemûdûlské, pozdûj‰í Stfiední ‰kola R˘mafiov,
která sídlila od svého zaloÏení roku 1896 coby Zimní rolnická ‰kola
v sousední budovû, a nové prostory tak organicky zaãlenila do svého
celku.

V roce 2013 byla budova kompletnû zateplena a dostala novou vnûj‰í
podobu – fasádu, okna i hlavní vstup. Stfiední ‰kola ji v‰ak vyuÏívala uÏ
jen krátce. KvÛli úbytku ÏákÛ byla v ãervenci 2013 z iniciativy kraje ad-
ministrativnû spojena s místním gymnáziem a na konci ‰kolního roku
2015/2016 pronajatou budovu b˘valého soudu opustila. Mûsto nyní pfii-
pravuje její dal‰í vyuÏití. V plánu je pfiemístit sem knihovnu a technic-
ké krouÏky Stfiediska volného ãasu R˘mafiov. Jaromír Pochyla, ZN

1958

Dvacátá léta 20. stol.
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Katolické spolky a s nimi katolické domy vznikaly v‰ude v Evropû
a na na‰em území po polovinû 19. století. Jejich úãelem bylo ‰ífiení
vzdûlanosti a kultury, charita, ale i poskytování prostoru pro sportov-
ní vyÏití. Ve mûstech a vût‰ích vesnicích vznikaly k jejich ãinnosti
katolické domy. Podobnû jako ve vesnick˘ch sokolovnách b˘vala
i v katolickém domû restaurace a sál s jevi‰tûm, kter˘ slouÏil ke shro-
maÏìování spoleãenskému i politickému (schÛze, plesy, taneãní zá-
bavy, pfiedná‰ky, setkání, tûlov˘chovné akademie, divadelní pfiedsta-
vení i Ïivé obrazy apod.). Katolické domy mûly své správce, ktefií 
ob˘vali obvykle jejich ãást. 
Katolick˘ dÛm na Divadelní ulici v R˘mafiovû vznikl pro potfieby ka-
tolického spolku, kter˘ zde zaãal pÛsobit roku 1886. V uvedeném ro-
ce je tfieba téÏ hledat my‰lenku postavení objektu, kter˘ by slouÏil
potfiebám spolku. Základní karta pasportu obãanského vybavení sídel
z roku 1972, vloÏená do Knihy o budovû, která byla vedena v dobû,

kdy na Divadelní ulici sídlila ‰kolní druÏina, ov‰em uvádí jako rok
v˘stavby budovy teprve 1915.
Oficiální název domu znûl Katholische Vereinshaus, tedy Katolick˘
spolkov˘ dÛm. Svému úãelu slouÏil témûfi do konce druhé svûtové
války, tfiebaÏe se katolická církev jevila nacistickému státu jako po-
dezfielá. Na jejím konci byl zfiejmû vyuÏíván pro vojenské úãely. Po
roce 1945 budova dostala nov˘ název Slovansk˘ dÛm a slouÏila k po-
fiádání rÛzn˘ch spoleãensk˘ch událostí ãesk˘ch osídlencÛ. Kronikáfi
Franti‰ek Vychodil zaznamenal v roce 1947 jako jeden z úkolÛ pra-
covního plánu mûsta získání budovy pro Kulturní dÛm s poznámkou
„zatím Slovansk˘ dÛm“. Pfied Vánoci roku 1947 se zde napfi. konala
v˘stava knih pod vedením mûstského knihovníka Josefa Jefiábka,
v lednu 1954 zase vzpomínkov˘ veãer na V. I. Lenina. Podle kroniky
se ve Slovanském domû, podobnû jako v mûstském divadle,
Národním domû poblíÏ nádraÏí a v nûkter˘ch hostincích, konaly také

Katolick˘ dÛm

meãtí diváci dávali pfiednost praktiãnosti a sedávali jen na sefiazen˘ch
Ïidlích. V kvûtnu 1947 správa kina koneãnû pofiídila sklopná sedadla.
Rovná podlaha se dala vyuÏít i k jin˘m úãelÛm, prostor pÛvodnû
orámovan˘ balkóny slouÏil kinu, divadlu i plesÛm, pofiádaly se zde
rovnûÏ politické schÛze. Roku 1950 se divadlo stalo i dûji‰tûm po-
litického procesu s údajn˘mi sabotáÏníky v Hedvû a sedlákem
Burgetou, obvinûn˘m z naru‰ování pûtiletého plánu. Údajn˘ kulak
dostal dvoulet˘ trest a nûktefií z obvinûn˘ch zamûstnancÛ Hedvy
skonãili ve vûzení na dlouhé roky s tûÏk˘mi následky pro nû i je-
jich rodiny.
V letech poúnorov˘ch kino nadále fungovalo spoleãnû s divadlem, aÈ
uÏ tu úãinkoval ochotnick˘ spolek Mahen nebo dojíÏdûjící ‰umper-
ská poboãka olomouckého souboru. V roce 1948 se promítlo 
128 snímkÛ, z toho 48 sovûtsk˘ch, asi 22 ãesk˘ch, anglick˘ch 
a americk˘ch, kromû toho francouzské. Podíl sovûtského filmu rostl
mírnû, ãeského v˘raznûji, zastoupení kinematografie západní strmû
klesalo. Nefiíká to ov‰em nic o náv‰tûvnosti: „Pfies znaãnou propa-
gaci zaznamenávaly sovûtské filmy malou náv‰tûvu; toliko v˘pravné
filmy jako Stalingrad a Pád Berlína byly plnû vyprodány,“ konstatu-
je Franti‰ek Vychodil. 
Technické zázemí v‰ak stále nedosahovalo úrovnû ani prÛmûrné.
I v druhé polovinû padesát˘ch let je kronikáfiem konstatován ‰patn˘
stav interiéru, zima a mizerné Ïidle. Oprava se plánovala pro akci Z,
jenÏe se neustále odkládala. TouÏebnû oãekávaná chvíle nastala roku
1960 a tehdy uÏ se o Ïádnou svépomoc nejednalo – rekonstrukce by-
la vskutku masivní a domu vtiskla podobu, jiÏ nese dodnes. Zaãalo se
11. ledna 1960, konec prací stanoven˘ na kvûten následujícího roku
se ov‰em dodrÏet nepodafiilo, stavba nakonec trvala skoro tfii roky
a ukonãena byla aÏ 28. prosince 1962. Po dobu rekonstrukce sídlilo
kino v sále tehdej‰ího Geologického prÛzkumu.
DÛm byl pfiebudován dle návrhu architektÛ Vepfieka (exteriér)
a Poláãka (interiér) z Olomouce. Interiér kina byl upraven v tehdy 
aktuálním bruselském stylu. AÏ tehdy získalo hledi‰tû se‰ikmení, je-
ho kapacita dosáhla 440 míst pro divadlo a 360 pro kino – prvních
pût fiad se pro blízkost plátnu neobsazovalo. Zvnûj‰ku dÛm pfii‰el
o sloupoví i zábradlí vnûj‰ího schodi‰tû, prostor portiku byl uzavfien
sklenûn˘mi vchodov˘mi dvefimi, roz‰ífien byl poãet oken.
Trojúhelníkov˘ fronton vyplnil hrd˘ neonov˘ nápis „KINO“. 
PfiestoÏe zájem divákÛ o filmová pfiedstavení zaãal klesat, kino si na
sebe v tehdej‰ích podmínkách pofiád dokázalo vydûlat. Zájem o ãi-
nohru byl stabilní, divadelní soubor Mahen zÛstal spolkem ochotnic-

k˘m. Hlavní konkurent kinu rostl v podobû televize. Zprvu se mu da-
fiilo pfiizpÛsobovat, vyh˘balo se napfiíklad ãasÛm sportovních pfieno-
sÛ, roku 1963 také do R˘mafiova zavítala pfiehlídka Filmového festi-
valu pracujících, kde si nejvy‰‰í náv‰tûvnost vydobyl snímek
Vojtûcha Jasného AÏ pfiijde kocour. 
V ‰edesát˘ch letech biograf nav‰tívilo v prÛmûru 150 divákÛ na pfied-
stavení, v sedmdesát˘ch letech okolo 130 a v osmdesát˘ch ke stovce.
Pád náv‰tûvnosti zaznamenal poãátkem devadesát˘ch let, tehdy se ta-
ké pfiestalo na ãas promítat úplnû. Roku 1995, kdy budova pfie‰la pod
DÛm kultury a jeho nástupce SVâ, kino zase fungovalo, ale náv‰tûv-
nost klesla na minimum. Definitivní konec provozu kina v této bu-
dovû nastal na podzim 2008 (od roku 2013 kino promítá v moderních
prostorách rekonstruovaného SVâ).
Stfiedisko volného ãasu budovu udrÏovalo je‰tû nûkolik let v provo-
zu, pro potfieby divadelních pfiedstavení, koncertÛ a ‰kolních akade-
mií. Poté, co se pofiádání vût‰ích kulturních akcí pfiesunulo do rekon-
struovaného SVâ, budovu opût pfievzalo mûsto, které pro ni nedoká-
zalo najít vyuÏití a v roce 2016 schválilo její demolici. Na to zarea-
govali místní ochotníci s Ïádostí o v˘pÛjãku budovy pro potfieby
spolku Mûstské divadlo R˘mafiov a s pfiíslibem, Ïe zajistí její postup-
nou opravu i udrÏiteln˘ divadelní provoz. Spolek v souãasnosti pro-
vádí v budovû úpravy s cílem sníÏit náklady na energie, podafiilo se
mu také uspofiádat nûkolik divadelních a hudebních pofiadÛ.
Rozhodnutí o demolici ale zatím zastupitelé nezru‰ili.

Jaromír Pochyla, ZN

Ples v mûstském kinû
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plesy. Pfiítomnost sálku s restaurací k tûmto pfiíleÏitostem pfiedurão-
vala, nicménû kvÛli nevelké kapacitû sv˘ch prostor Slovansk˘ dÛm
masovûj‰ím akcím nevyhovoval. Josef Jureãek, nûkdej‰í fieditel
Lidové ‰koly umûní, kter˘ do R˘mafiova pfii‰el v roce 1956, vzpomí-
ná, Ïe zde jako uãitelé pofiádali veãery poezie a men‰í divadelní pfied-
stavení. Ve druhé polovinû padesát˘ch let v‰ak restaurace ãinnost 
ukonãila a budova byla zmûnûna na ‰kolní druÏinu a jídelnu. 
UÏ v roce 1953 byla do Slovanského domu umístûna závodní jídelna
okresního prÛmyslového podniku Komunální podniky. Pro potfieby
druÏiny mládeÏe a ‰kolní jídelny se v první polovinû padesát˘ch let
uÏíval hotel Koruna (je‰tû pfiedtím sídlila druÏina s jídelnou na ná-
mûstí), ten v‰ak pfiestal kapacitnû vyhovovat. V zimû na pfielomu let
1957 a 1958 byla proto provedena rekonstrukce Slovanského domu –
v pfiízemí vznikla kuchynû s jídelnou, v prvním poschodí místnosti
pro odpolední aktivity ‰kolních dûtí. Kronika zaznamenává opravy jí-
delny a kuchynû opût v roce 1961.
DruÏina s jídelnou fungovala na Divadelní ulici do roku 1975. Po ce-
lou dobu se musela vyrovnávat s nedostatkem prostor; nûkterá oddû-
lení byla pfievedena do jin˘ch budov ve mûstû a naopak do budovy na
Divadelní se umísÈovaly tfiídy 1. stupnû základní ‰koly, která nemûla
dostatek uãeben. V roce 1973 pro‰la jídelna znovu stavebními úpra-
vami, byla roz‰ífiena kuchynû na úkor pÛvodních ‰aten a nové ‰atny
vznikly v rámci akce Z v pfiístavku na druhé stranû jídelny. Roz‰ífiení
problémy s nedostatkem prostor nevyfie‰ilo a druÏina i ‰kolní jídelna
se k 1. záfií 1976 pfiesunuly do nové ‰kolní budovy na ulici 1. máje. 
Opu‰tûn˘ objekt na Divadelní ulici byl v roce 1976 pfiidûlen Lidové
‰kole umûní, která se stále roz‰ifiovala (k hudebnímu oboru pfiibyl
v roce 1976 obor v˘tvarn˘ a v roce 1978 i literární). Jak vzpomíná
Josef Jureãek, dÛm byl v havarijním stavu. Mûl v‰ak ‰tûstí, protoÏe
umûlecká ‰kola získala peníze na opravy svého stávajícího sídla na
âapkovû ulici i na budovu druhou, kam by mohla roz‰ífiit své uãeb-
ny. Opravy zaãaly v roce 1979, bûhem nich dostal dÛm svou souãas-
nou podobu. V sále zÛstala zachována pouze pÛvodní ‰tuková v˘-
zdoba stropu (dfievûná galerie podél stûn, patrná z dobové pohledni-
ce, byla odstranûna jiÏ po válce), jevi‰tû bylo zvût‰eno, poloÏeny par-
kety, instalováno obloÏení stûn, pofiízeny kfii‰Èálové lustry a nové
koncertní kfiídlo. V lednu 1982 byla budova otevfiena, L·U v ní
ov‰em zaãala vyuãovat teprve v kvûtnu – do té doby zde byly umís-
tûny dvû tfiídy ZD·, které nemûly vlastní uãebny, a dokonãoval se sál.
Budova se zaãala uÏívat pro potfieby nehudebních oborÛ, pro v˘tvar-
nou a dramatickou v˘chovu (v˘tvarníky uãil Tomá‰ Matera, divadel-
níky Vladislav Wiesner). Sál slouÏil pro hudební produkce ‰koly,
zkou‰ky dechovky, setkání Kruhu pfiátel hudby, ale i schÛzovní ãin-
nost a v˘stavy. 
Pro úãely koncertÛ, divadelních pfiedstavení a v˘stav ÏákÛ Základní
umûlecké ‰koly (nov˘ název L·U) i pozvan˘ch umûlcÛ se budova
vyuÏívala i po roce 1989 a vyuÏívá se tak dodnes. Po pfievratu, na po-
ãátku roku 1990, se zde scházela téÏ vefiejná shromáÏdûní
Obãanského fóra.
V roce 2007 pfie‰la budova pod správu Stfiediska volného ãasu, které

do sálu a pfiilehl˘ch prostor soustfiedilo ãást své ãinnosti. V klubovnû
v pfiízemí bylo vybudováno denní centrum pro mentálnû postiÏené
Kouzelná bufiinka (nyní sídlí v renovovaném SVâ R˘mafiov), uãeb-
ny vyuÏíval v˘tvarn˘ a literárnû-dramatick˘ obor ZU·. Sál slouÏil
aktivitám ZU· i SVâ, komornûj‰ím koncertÛm váÏné, jazzové 
i alternativní hudby, ale také napfi. zasedáním mûstského zastupitel-
stva ãi pravidelnému vítání obãánkÛ. V souãasnosti je budova opût
plnû v uÏívání ZU· R˘mafiov.
Sálek zmínûn˘m kulturním a spoleãensk˘m pfiíleÏitostem vyhovuje
svou pomûrnû dobrou akustikou, ale pfiedev‰ím jistou reprezentativ-
ností. Interiér zdobí zachovalá ‰tuková v˘zdoba stropu s rostlinn˘mi
motivy a pÛvodní tvar uchovávají také ãtyfii vysoká okna, orientova-
ná na jih, která do sálu vpou‰tûjí dostatek svûtla a dotváfiejí i jeho
charakteristick˘ vnûj‰í vzhled. ZN, Mgr. Jifií Karel

Národní dÛm stojí na tfiídû HrdinÛ u kfiiÏovatky k vlakovému nádra-
Ïí. Podobnû jako Katolick˘ dÛm mûl vedle prosté pohostinské funk-
ce úãel spolkov˘. Vznikl pro potfieby ãeské men‰iny Ïijící v pfieváÏ-
nû nûmeckém R˘mafiovû za první republiky a slouÏil i jako první 
útoãi‰tû ãeské men‰inové ‰koly, kterou vedl Ferdinand Barták.
Národní dÛm ãeská men‰ina svépomocí vybudovala v letech

1922–1923 na tehdej‰í Bahnhofstrasse. „Slavnostní otevfiení
‚Národního domu‘ a ‰koly konalo se v nedûli 8. záfií 1923 za úãasti
okolních âechÛ, Ústfiedního v˘boru Národní jednoty, kter˘ zastupo-
val fieditel Adolf Kubis, za úãasti Sokola z Olomouce a okresního
‰kolního inspektora státních men‰inov˘ch ‰kol Kazimíra ·itavance,“
pí‰e Franti‰ek Vychodil v kronice.

Národní dÛm

1920
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V̆ znamn˘ okamÏik popisuje s bezprostfiedností osobního sdûlení ta-
ké text jisté „RuÏi“ z 16. záfií 1923 na pohlednici zachycující Národní
dÛm: „Tak vidí‰, posílám Ti ná‰ ‚Národ‘. 8. 9. jsme slavili otevfiení,
byly zde sokoli a hasiãi v krojích, jen Ïe nám do toho pr‰elo. Byla
jsem v kyjovském kroji, po‰lu Ti pfií‰tû podobenku. Teì máme hezké
poãasí. Aji ãeskou ‰kolu zde máme.“ Pohlednice s budovou
Národního domu byly je‰tû ve tfiicát˘ch letech vizitkou ãeského Ïiv-
lu v pohraniãí a jako takové byly zasílány z nejrÛznûj‰ích v˘letÛ
a spoleãensk˘ch akcí.
·kola pro dûti ãesk˘ch obyvatel mûsta i blízk˘ch obcí (v r˘mafiovském
okrese Ïilo roku 1930 jen 461 âechÛ, v samotném mûstû 177) zaãína-
la s pouh˘mi patnácti dûtmi. Podle pramenÛ nejprve sídlila v podkroví
Národního domu, pozdûji se pfiesunula do sálu v pfiízemí. ¤ídící uãitel
Ferdinand Barták v kronice men‰inové ‰koly, kterou cituje Franti‰ek
Vychodil, uvádí, Ïe vût‰ímu pfiísunu ÏákÛ bránila snaha nûmeck˘ch
‰kol udrÏet i dûti ze smí‰en˘ch manÏelství. R˘mafiovské Ïáky ãeské
‰koly doplÀovali dûti dojíÏdûjící z Fr˘dlantu (Bfiidliãné) a Val‰ova.
V polovinû tfiicát˘ch let jiÏ pfiestávaly dosavadní prostory ãeské men-
‰inové ‰koly vyhovovat. O snaze ãesk˘ch obyvatel získat pro ‰kolu 
adekvátní sídlo vypovídá dopis z 12. listopadu 1936 adresovan˘
Ministerstvu ‰kolství a národní osvûty. Pisatelé barvitû popisují, v ja-
kém prostfiedí se ãeské dûti vzdûlávají: „[...] v okresním sedmitisíco-
vém R˘mafiovû [je] reprezentantem, a co víc bohuÏel jedin˘m stfiedis-
kem vedoucího státního národa ãeskoslovenského vlhká, stavebnû se-
‰lá místnost umístûná v hospodû. Tato tfiída souvisí ze dvou stran s hos-
tinsk˘m v˘ãepem, od kterého je oddûlena létacími zasklen˘mi dvefimi.
V pfiípadû vût‰í náv‰tûvy hostince je tato tfiída pouÏívána jako lokál
hostince a to té nejniÏ‰í tfiídy hostinské, co lze v R˘mafiovû nalézti.
Do hostince a téÏ ‰koly vedou jen jedny dvefie, kter˘mi fouká nepfií-
zeÀ poãasí aÏ z ru‰né, povozy a auty silnû vyuÏívané silnice. Místnost
lze jen ‰patnû vytopiti a vlhkost zdí sahá aÏ do v˘‰e ramen ãlovûka
dospûlého a nemizí ani v ãase letním. Podlaha je plesnivá a nelze od-
izolovati. Okna jsou malá a netûsní.
Tato ãeská ‰kola v okresním mûstû R˘mafiovû je známá i tím, Ïe nemá
vÛbec záchody a dítka jsou nucena choditi na jedin˘ v budovû velmi
nehygienick˘ such˘ záchod spoleãn˘ pro v‰echny hosty a dal‰í vefiej-
né pfiíchozí. Mal˘ch dítek nelze na záchod samotn˘ch vÛbec pustiti
a nutno to fie‰iti noãníky za tabulí ‰kolní umístûn˘mi, jaké z toho vzni-
kají problémy zdravotní a mravní jest nasnadû. ·kola nemá vÛbec tû-
locviãny a cviãí se ve tfiídû za hlasitého posmûchu hostÛ v hostinci
ãasto silnû podrou‰en˘ch. Vyuãování je velmi naru‰ováno hlasn˘m
hostinsk˘m hovorem, do ãehoÏ silnû hraje rádio. Do tfiídy proniká zá-
pach pivních spla‰kÛ, ze záchodu a téÏ z vedlej‰í bytové kuchynû, do

které vede okénko bez uzavfiení. Toto je navíc jediná místnost
v R˘mafiovû, jejíÏ majitel jest ochoten ji ãeské men‰inû propÛjãovati,
a tudíÏ jí slouÏí i jako shromaÏdi‰tû a místnost kulturní a zábavní...“
Není divu, Ïe za této situace poÏadovali ãe‰tí rodiãe podporu pfiíslu‰-
n˘ch úfiadÛ pro v˘stavbu nové ‰kolní budovy na sousedním pozem-
ku „v˘mûru 5 mûfiic“. K té pfiibliÏnû za rok skuteãnû do‰lo. Na jafie
1938 zaãala stavba ‰kolní budovy podle návrhu architekta Karla
âundrly. Do tfiíd nové ‰koly v‰ak ãe‰tí Ïáci jiÏ neusedli. Dal‰ímu roz-
voji ãeského ‰kolství a existence ãeské men‰iny vÛbec zabránil zábor
Sudet. S ním ztratil pÛvodní v˘znam také Národní dÛm. Men‰ina
z R˘mafiova ode‰la do vnitrozemí a ãe‰tí hosté se do zdej‰í restaura-
ce vrátili teprve po válce. Bûhem ní budova slouÏila jako sídlo míst-
ní organizace NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt neboli
Nacionálnûsocialistická péãe o blaho lidu) a Hitlerjugend.
V roce 1945 dostal hostinec do uÏívání národní správce Viktor Pátek,
podle nûjÏ získala hospoda pozdûj‰í legendární název U Pátka. Jako
hostinec skuteãnû „nejniÏ‰í tfiídy hostinské“ fungovala je‰tû na pfielo-
mu tisíciletí, poté byla vydána napospas chátrání. Pfied nûkolika lety
byla zateplena a opatfiena novou fasádou, nicménû k pÛvodnímu úãe-
lu se nevrátila.
Ferdinand Barták ode‰el v roce 1938 z R˘mafiova zpût na rodnou
Hanou. Stal se fiídícím uãitelem obecné ‰koly v Prostûjovû a zapojil
se do odbojového hnutí. V fiíjnu 1941 jej zatklo gestapo a v lednu
1942 byl odsouzen k trestu smrti. Zemfiel 7. kvûtna 1942 pfii kolek-

Dvacátá léta 20. stol.
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Historie nûkdej‰í elektrárny na bfiehu Podolského potoka na Máchovû
ulici je pomûrnû dobfie rekonstruovatelná. Údaj o dobû vzniku stavby
a jejím staviteli známe díky zachované pamûtní desce, která je umístû-
na v interiéru b˘valé elektrárny, pfiestoÏe budova sama uÏ svému pÛ-
vodnímu úãelu dlouho neslouÏí.
Desky se zachovaly dvû, první zlat˘m písmem na ãerném podkladu za-
znamenává rok zfiízení mûstské elektrárny 1910, jméno architekta
Franze Plachta a také jména v‰ech, kdo se o stavbu, která mûla slouÏit
„mûstu i obãanÛm, jakoÏ i na podporu fiemesel a zemûdûlství“, zaslou-
Ïili: kromû starosty Josefa Rückera jsou jmenováni ãlenové „v˘boru
pro zavedení osvûtlování mûsta“ v ãele se sv˘m pfiedsedou Wilhelmem
Kargerem. Mezi ãleny v˘boru najdeme napfi. jméno Franze Schiela ne-
bo Josefa Ludwiga. Na men‰í desce jsou pfiipojena dal‰í dvû jména 
osobností, které se mûly zaslouÏit o dokonãení elektrárny, a to obecního
rady Hugo Schinzela a podnikového fieditele Heinricha Aurandiczeka. 
Rok 1910 uvádí také Historick˘ místopis Moravy a Slezska v letech
1848–1960, dále publikace Poãátky elektrifikace Moravy 1878–1919
a koneãnû i ãeská kronika mûsta z roku 1945, v níÏ Franti‰ek Vychodil
pí‰e: „Mûstská elektrárna byla v R˘mafiovû postavena v roce 1910. Pfied
napojením na V̆ chodomoravské elektrárny v Pfierovû vyrábûla si elek-
trick˘ proud aÏ do roku 1922 sama. Prvním ãesk˘m správcem se stal
Jan Heger, ‰tábní stráÏmistr sboru národní bezpeãnosti, v srpnu 1945
Ing. K. Bure‰.“ Kronikáfi dále uvádí, Ïe elektrárna fungovala jako mûst-
sk˘ podnik jen krátce, neboÈ byla v roce 1947, kdy mûla uÏ 21 zamûst-
nancÛ, bez náhrady znárodnûna. Její pracovníci v‰ak staãili je‰tû provést
opravu elektrické sítû ve mûstû a v roce 1946 zavést mûstsk˘ rozhlas. 
Elektrárna fungovala na parní pohon. Vodu ãerpala z Podolského poto-
ka a v kotlích, které vyhfiívala kotelna v zadní ãásti budovy (dnes je zde
garáÏ pro vozidla záchranné sluÏby, na dobové pohlednici z roku 1914
je v tûchto místech patrn˘ vysok˘ komín), z ní vyrábûla páru. Elektrárna
nemûla velk˘ v˘kon, v poãátcích 87 kW, a mohla tak zásobit jen stfied
R˘mafiova. Dal‰í ãást mûsta zásobovala textilní továrna, která mûla
vlastní v˘robnu proudu, do jin˘ch ãástí a okolních obcí dodávaly proud
malé vodní turbíny na poboãních tocích Podolského potoka, napfi.
v Anenské Huti, v Janovicích (dne‰ní ZelÛv ml˘n), na konci Jesenické

ulice nebo poblíÏ restaurace Na Statku, kde stával HrbáãkÛv ml˘n,
v Bfiidliãné nebo ve Velké ·táhli. O tûchto turbínách se zmiÀuje i pová-
leãná kronika – malé vodní v˘robny byly v letech 1945 aÏ 1946 ru‰eny,
ale kvÛli rostoucí spotfiebû energie v prÛmyslu musely b˘t pozdûji v pa-
desát˘ch letech obnovovány. Jejich údrÏbu mûli na starost technici z tzv.
Stfiediska vodních dûl, vypínání v pfiedepsan˘ch hodinách v‰ak prová-
dûli zamûstnanci nûkdej‰í elektrárny. Ta se po válce stala pouhou roz-
vodnou elektrického proudu a její pracovníci se pfiedev‰ím starali 
o elektrickou síÈ v oblasti b˘valého okresu R˘mafiov.
Pracovníci rozvodny mûli na starosti údrÏbu sítû na pomûrnû velkém 
území. OdstraÀovali poruchy zpÛsobené boufiemi, vûtrn˘mi poryvy
a spadl˘mi stromy, v zimû museli k místÛm poruch putovat na lyÏích
a snûÏnicích, v létû provádûli rekonstrukce sítû ve mûstû i okolních ob-
cích. MontáÏní ãeta, utvofiená z pracovníkÛ sluÏeben v R˘mafiovû,
Bruntále a Moravském Berounû, odjela na ãas do nûkteré obce, obydle-
la jednu z prázdn˘ch chalup a postupnû vymûÀovala uhnilé sloupy ve-
dení, zastaralé kabely apod. 
Na starost mûli také odpojování v˘roben proudu v dobû nafiízeného vy-
pínání elektfiiny. Jak se doãteme v kronice, v padesát˘ch a ‰edesát˘ch
letech byl pravidelnû vypínán proud. DÛvodem byla neschopnost elek-
tráren dodávat do sítû dostatek elektfiiny, kterou spotfiebovával zejména
rostoucí tûÏk˘ prÛmysl. „Domácnosti si tûÏce zvykaly na svíãky a pet-
rolejové lampy, podniky, dílny a úfiady trpûly v‰ak nûkolikanásobnû,“
pí‰e Franti‰ek Vychodil v kronice. Nepravidelné vypínání proudu 
ovlivnilo chod domácností a pfiedev‰ím prÛmyslov˘ch podnikÛ, které
musely pfieru‰ovat provoz, pouliãní osvûtlení fungovalo jen v nejnut-
nûj‰í mífie. Omezené dodávky elektfiiny se opakovaly je‰tû na konci se-
dmdesát˘ch let, kdy se omezil provoz podnikÛ, osvûtlení fungovalo jen
na námûstí a hlavních ulicích a ve ‰kolách se dokonce tfii t˘dny neuãi-
lo. Teprve v osmdesát˘ch letech se jiÏ kronika o zásobování elektfiinou
zmiÀuje jako o plynulém, krátkodobû pfieru‰ovaném pouze v dÛsledku
poruch zpÛsoben˘ch v˘kyvy poãasí. 
Velkou pozornost kronika vûnuje postupnému roz‰ifiování vefiejného 
osvûtlení ve mûstû a místních ãástech, procesu, na jehoÏ poãátku stálo
právû vybudování parní elektrárny na Máchovû ulici. Po válce bylo 
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tivní popravû 72 odbojáfiÛ v Mauthausenu. In memoriam mu byl 
udûlen âeskoslovensk˘ váleãn˘ kfiíÏ 1939–1945. Jeho jméno je za-
psáno na pamûtní desce vûnované obûtem „z fiad uãitelÛ Zemû mo-
ravskoslezské“ na Moravském námûstí v Brnû. Pamûtní desku vûno-
vanou Ferdinandu Bartákovi umístili k 20. v˘roãí osvobození 

(7. kvûtna 1965) ãe‰tí osídlenci také na budovu men‰inové ‰koly na
tfiídû HrdinÛ. Po válce, bûhem níÏ byla soukromû obydlena, do ní by-
lo umístûno sídlo ‰kolního inspektora a od roku 1949 matefiská ‰kola
(zru‰ena roku 1998); od fiíjna roku 2003 zde sídlí stfiedisko Diakonie
âCE. ZN

1914

1927
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Budova polikliniky na Pivovarské ulici, byla pÛvodnû urãena lázním,
jak o tom svûdãí její nûmeck˘ název Heilbad (léãebné láznû). Stavba
v pozdnû secesním stylu s prvky art deco z roku 1911 v‰ak lázním ni-
kdy neslouÏila. „Nápad postavit láznû by pro R˘mafiov znamenal pfiíliv
platících zájemcÛ a moÏná i nûco vy‰‰ího Ïivotního stylu té doby.
BohuÏel v‰ak krize zde pfieru‰ila i mnohé dal‰í zajímavé projekty,“ pfii-
bliÏuje pfiedváleãnou situaci Mgr. Jifií Karel. Podle zmínky v pováleãné
kronice lze soudit, Ïe dÛm byl vyuÏíván k nájemnímu bydlení: „Název
Heilbad získala budova od svého pÛvodního urãení. PonûvadÏ v‰ak nû-
meck˘ stavitel nemûl pfied dostavbou dostatek finanãních prostfiedkÛ, 
upravil rozsáhlou budovu na obytn˘ ãinÏovní dÛm,“ pí‰e Franti‰ek
Vychodil. Jeho slova potvrzuje pamûtnice Olga Doãkálková, která 
osobnû znala autora projektu lázní, stavitele Franze Plachta, jenÏ podle
jejích slov pfii stavbû lázeÀského domu zkrachoval.
Po válce a odsunu nûmeckého obyvatelstva se my‰lenka lázní vytratila
zcela; bylo potfieba mnohem pragmatiãtûj‰ích institucí. Roku 1947 do-
stal budovu k dispozici spolek s názvem Okresní péãe o mládeÏ, aby
v ní vytvofiil zdravotnické a sociální stfiedisko. V budovû zatím sídlil in-
ternát uãÀovské ‰koly, která byla 1. záfií 1946 pfienesena do Bruntálu.
V lednu 1947 byl uãÀovsk˘ domov zru‰en a v ãervnu zaãala pfiestavba
Heilbadu pro potfieby zafiízení, které dostalo nov˘ název DÛm zdraví.
Podle plánÛ brnûnského architekta Ing. Neuwirtha mûla adaptací v bu-
dovû vzniknout poradna pro matky a dûti, kanceláfie Okresní péãe
o mládeÏ, zubní poradna a sídlo Masarykovy ligy proti TBC, v 1. po-
schodí dûtsk˘ domov pro opu‰tûné ãi osifielé dûti a ve 2. a 3. poschodí
uãÀovsk˘ domov. Ten nakonec dostal pouze 3. poschodí, neboÈ Zemsk˘
národní v˘bor v Brnû rozhodl umístit v Domû zdraví také zdravotní re-
ferát ONV; 2. poschodí tak obsadily úfiady, mimo jiné kanceláfie
Sociální pomoci, pozdûj‰ího âeskoslovenského ãerveného kfiíÏe, a ku-
chynû pro internát. Provoz rekonstruované budovy byl zahájen v fiíjnu
1948, na zaãátku prosince byl otevfien dûtsk˘ domov v 1. poschodí, kte-
r˘ mûl do konce roku jiÏ 15 chovancÛ. Adaptace, která dle slov kroni-
káfie budovu s 80 místnostmi prosvûtlila a vybavila halami, koupelnami
a ústfiedním topením, mûla pÛvodní rozpoãet necelé 3 miliony korun,
nakonec v‰ak stála dvakrát tolik.
Instituce, která na jednom místû soustfiedila zdravotnické poradny, soci-

ální zafiízení a související úfiady, v‰ak o své pÛsobi‰tû brzy pfii‰la. V zá-
fií 1949 se do budovy nastûhoval dívãí internát odborné tkalcovské ‰ko-
ly. Dûtsk˘ domov byl zru‰en a dûti rozdûleny do domovÛ v okolí, kan-
celáfie pfiesunuty jinam, poradna pro matky a dûti na‰la útoãi‰tû na
Bartákovû ulici ã. 11. Kronikáfi Franti‰ek Vychodil, kter˘ pÛsobil také
jako tajemník Okresní péãe o mládeÏ, pfiipojil poznámku, Ïe obãané pfii-
jali tuto zmûnu nelibû: „Pro mûsto a cel˘ okres bylo opu‰tûní Domu
zdraví z hlediska zdravotního krokem zpût.“
DÛm zdraví ov‰em fungoval jako internát jen krátce. K 1. záfií 1952 jiÏ
nebyla podniková ‰kola otevfiena. Zdravotnictví se zákonem z roku
1951 sjednotilo pod státní správu, vznikly ústavy národního zdraví
a zdravotnická zafiízení se znovu zaãala soustfieìovat, v R˘mafiovû do
vefiejné nemocnice a do Domu zdraví, kter˘ získal na podzim 1952 zpût
své dfiívûj‰í poslání. Byly zde umístûny ordinace praktick˘ch lékafiÛ,
zubní ambulance, rentgen, poradna pro matky s dûtmi, kanceláfie ústa-
vu národního zdraví, zdravotnick˘ referát ONV, hygienická a epidemi-
ologická stanice a okresní v˘bor âeskoslovenského ãerveného kfiíÏe.
V následujících letech se urãení Domu zdraví coby zdravotního stfiedis-
ka jiÏ nezmûnilo, pouze se obmûÀoval název, doplÀovaly a zase ru‰ily
ordinace a probíhaly rovnûÏ dal‰í adaptace, bohuÏel co do stylovosti bu-

Poliklinika (Heilbad)

osvûtleno jen centrum mûsta a nûkolik hlavních ulic, v následujících le-
tech se vefiejné osvûtlení ‰ífiilo do dal‰ích ulic a pozvolna také do míst-
ních ãástí. Modernizace osvûtlení v R˘mafiovû zapoãala v roce 1961
a pokraãovala je‰tû v osmdesát˘ch letech.
Na zaãátku devadesát˘ch let vlastník budovy nûkdej‰í r˘mafiovské 
elektrárny – Severomoravská energetika – pfiistoupil k rozsáhlé vnûj‰í
rekonstrukci stylové stavby podle dobov˘ch plánÛ a fotografií. V této
podobû, uchovávající pÛvab secesního zdobení na fasádû i stfie‰e, zná-
me elektrárnu dnes (jiÏ opût volající po opravû fasády).
Své pÛvodní funkci v‰ak jiÏ neslouÏí. SluÏebna energetikÛ byla v deva-
desát˘ch letech zcela zru‰ena zejména kvÛli technickému pokroku, ne-
boÈ pro údrÏbu sítû jiÏ nebylo potfieba tolik pracovníkÛ. Zrekonstruo-
vaná budova zÛstala bez vyuÏití. Teprve v roce 2003 ji odkoupil krajsk˘
úfiad MSK pro potfieby v˘jezdového stanovi‰tû záchranné sluÏby, která
dosud sídlila v provizorních prostorách nemocnice. V roce 2004 byla te-
dy provedena rozsáhlá vnitfiní úprava v hodnotû 3 milionÛ korun, která
interiér budovy zmûnila k nepoznání, a 1. záfií 2004 se nûkdej‰í elekt-
rárna stala sídlem záchranáfiÛ. O jejím dfiívûj‰ím úãelu svûdãí jen zmí-
nûné pamûtní desky a jeden z mramorov˘ch panelÛ s mûfiicími pfiístro-
ji a pákami, pÛvodní souãást v˘robny elektfiiny, zdobící nyní chodbu.

V zadní ãásti budovy jsou taktéÏ umístûny dva transformátory a dva od-
pojovaãe vysokého napûtí VN 99 a VN 103, jimiÏ je do mûsta pfiivádû-
na elektfiina z Bfiidliãné a z Mirotínku. ZN

PovodeÀ, 1927

PÛvodní podoba
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K pozoruhodn˘m stavbám R˘mafiova bezesporu patfií i soukromé vily, jeÏ
si v rÛzn˘ch lokalitách mûsta nechali postavit místní továrníci a podnika-
telé. Stylové obytné domy byly v˘razem jejich spoleãenského postavení,
ale i vkusu. KaÏdá z r˘mafiovsk˘ch vilek je zcela osobitá, byÈ v‰echny
vznikly v relativnû krátkém ãasovém úseku ekonomického rÛstu pfied
první svûtovou válkou a ve dvacát˘ch letech. Jedineãnost vztahu majite-
le a jeho domu ãasto vyjadfiovalo i vlastní jméno (vila Marie, vila Pauline,

Spitzerova vila).
Stejnû jako vefiejné budovy i ty pÛvodnû urãené pro privátní a do jisté mí-
ry exkluzivní bydlení citelnû zasáhl pováleãn˘ odsun a zejména pfiechod
od soukromého ke kolektivnímu vlastnictví. Nûkteré z r˘mafiovsk˘ch vi-
lek tato tendence dovedla aÏ k degradaci (nevratnému po‰kození stylové
jedineãnosti ve prospûch uÏitkovosti), nebo dokonce k zániku. Pût vil,
které nyní pfiedstavíme, pfietrvalo dodnes, byÈ s rÛzn˘m v˘sledkem.

R˘mafiovské vily

Vila Marie na Opavské ulici ã. 12 byla postavena jako soukromé síd-
lo majitelÛ zdej‰í textilní továrny. Tu zaloÏili roku 1890 na pozemku
u Císafiské silnice bratfii Schielové z Moravské Tfiebové jako základ
pozdûji rozsáhlého hedvábnického podniku s poboãkami na Moravû
i v Rakousku a obchodním centrem ve Vídni. Vedením r˘mafiovské
továrny byl povûfien nejmlad‰í z bratrÛ Franz Schiel. Lze pfiedpoklá-
dat, Ïe jako spolumajitel velkého rodinného podniku netrávil ve‰ke-
r˘ ãas v R˘mafiovû, pfiesto zde pro sebe a svou rodinu potfieboval vy-
budovat adekvátní a reprezentativní zázemí. V dobû, kdy se provoz
textilní továrny úspû‰nû rozrÛstal a s ním i kapacity ubytování pro

stoupající poãet zamûstnancÛ (v souvislosti s rozvojem textilky byly
postaveny bytové domy v západní ãásti Opavské ulice a domky na
dne‰ních ulicích U Lomu a U Rybníka, tehdej‰ích Untere a Obere
Fabrikstraße), vyrostla v pfiímém sousedství hlavní tovární budovy,
na protûj‰í stranû hlavní silnice, secesní vila Marie.
Autorem návrhu vily je Franz Placht, jak dokládá dochovan˘ archi-
tektonick˘ plán z fiíjna 1908 (na fasádû je ov‰em zaznamenán rok v˘-
stavby 1907). V návrhu je rovnûÏ podepsána objednatelka – „Frau
Marie Schiel, Fabriksbezitzersgattin in Römerstadt“, tedy manÏelka
vlastníka továrny v R˘mafiovû. Marie Schiel, podle níÏ byla vila po-

Vila Marie

dovy k hor‰ímu. V létû 1960 byl dÛm pfiestavován na polikliniku (mûst-
skou kliniku); ta byla, „novû vybavená a opravená“, otevfiena v kvûtnu
1961. Cílem mûlo b˘t zaji‰tûní zdravotní péãe na jednom místû tak, aby
pacient mohl nav‰tívit obvodního lékafie i odborníka. Specialisté pfiijíÏ-
dûli do R˘mafiova jednou ãi dvakrát t˘dnû z Bruntálu, Krnova nebo
Olomouce. V roce 1968 na poliklinice ordinovali kromû pediatra a dvou
obvodních lékafiÛ také gynekolog, psychiatr, neurolog, oãní lékafi, der-
matolog, lékafi ORL, ortoped, diabetolog ãi dûtsk˘ kardiolog, ale napfií-
klad i protialkoholní nebo protinádorová poradna. V letech 1971–1972
byla provedena generální oprava budovy za 1 230 tisíc korun, která se
zfiejmû nejmarkantnûji podepsala na jejím vzhledu. Kronika su‰e uvádí,
Ïe byla vymûnûna okna a provedena nová fasáda. V̆ sledek zachycuje
hodnocení Mgr. Václava Hájka z Národního památkového ústavu
v Ostravû: „PÛvodní architektonick˘ v˘raz byl zcela potlaãen odstranû-
ním balkónÛ s dekorativnû pojednan˘m zábradlím a kompletním okle-
páním pÛvodní dekorativní fasády. Odstranûní ãlenûn˘ch kastlíkov˘ch
oken, jeÏ odlehãovaly mohutnou hmotu objektu, a jejich nahrazení jed-
noduch˘mi okny pak dokonalo celkovou architektonickou degradaci.
Stávající architektonick˘ v˘raz budovy, kdy je fasáda navíc opatfiena
novodobou bfiízolitovou omítkou, pÛsobí po stránce uÏit˘ch materiálÛ
zcela disharmonicky. Hmota objektu s objemnou ãlenitou stfiechou bez
dekorativních fasádních prvkÛ a balkónÛ je oproti pÛvodnímu stavu v˘-
raznû tûÏkopádnûj‰í.“ Lapidárnû tuto promûnu vystihuje Mgr. Jifií
Karel: „Jak to b˘valo za b˘valého reÏimu, dÛm dokonale osekali a zba-
vili v‰eho, co bylo na stavbû hezké.“
V roce 1982 pfiibyly ve 3. poschodí, kde dfiíve sídlily kanceláfie a byty
sester, nové ordinace odborn˘ch lékafiÛ. V roce 1983 byl v budovû in-
stalován v˘tah.
Pfievrat v roce 1989 pfiinesl „pfievratné“ zmûny i do zdravotnictví. V ro-
ce 1991 byl zru‰en systém obvodních lékafiÛ, ktefií peãovali o pacienty
podle jejich bydli‰tû. Lidé si nyní mohli lékafie zvolit. V roce 1993 za-
sáhla zdravotnické sluÏby privatizace – nûkdej‰í obvodní a dût‰tí lékafii
pfie‰li na soukromou praxi. Poliklinika se vrátila k názvu DÛm zdraví,
nyní s nezbytn˘m pfiístavkem s. r. o. Ordinovali zde ãtyfii praktiãtí léka-
fii, tfii pediatriãky, sedm dentistÛ, soukromá gynekoloÏka a dva lékafii
Okresní správy sociálního zabezpeãení. ZÛstaly zachovány i ordinace

specialistÛ, napfi. oãní, ortopedická, koÏní, neurologická, ORL nebo
psychiatrická. V roce 1995 v‰ak zaãaly ordinace soukrom˘ch lékafiÛ
DÛm zdraví opou‰tût. DÛvodem bylo údajnû vysoké nájemné, které od
lékafiÛ poÏadoval vlastník budovy – Nemocnice, s. r. o., R˘mafiov.
Zdravotnictví se v devadesát˘ch letech pot˘kalo s finanãními problémy
– pozdními platbami od zdravotních poji‰Èoven a zadluÏením. Nutnost
‰etfiit vyvolala postupné omezení zdravotnick˘ch sluÏeb ve mûstû, v ne-
mocnici ub˘valo lÛÏkov˘ch oddûlení, na poliklinice ambulantních ordi-
nací – praktiãtí lékafii, zubafii i nûktefií specialisté se rozpt˘lili do jin˘ch
prostor ve mûstû, nûkteré ordinace byly zcela zru‰eny. V roce 2000 zde
ordinovali uÏ jen dva praktiãtí lékafii, zubafii, pediatriãky, gynekoloÏka
a nûktefií dojíÏdûjící specialisté. V roce 2003 pfiibyla v pfiízemí soukro-
má lékárna. Rok 2003 byl zároveÀ poãátkem postupného okle‰Èování
nemocnice, která se nakonec stala souãástí komplexu zdravotnick˘ch
zafiízení soukromého vlastníka (pÛvodnû Euromednet, nyní Agel) a po
spojení s bruntálskou nemocnicí dostala název Podhorská nemocnice.
Také poliklinika je nyní v soukrom˘ch rukou a kromû ordinací lékafiÛ
praktick˘ch i odborn˘ch v nûm najdeme dal‰í sluÏby – poboãky poji‰-
Èoven, kosmetické salony atd. ZN

Po roce 1945
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jmenována, je rovnûÏ uvedena jako její poslední nûmecká majitelka
v pováleãném soupise budov v R˘mafiovû.
Vila Marie patfií navzdory pováleãn˘m úpravám k relativnû zachova-
l˘m stavbám. Ve strohé bytové a prÛmyslové zástavbû podél
Opavské ulice pÛsobí nápadnû zdobnû (paralelu k ní tvofií restaurace
Na RÛÏku na protûj‰í stranû silnice). Zvnûj‰ku pfiipomíná zámeãek,
pfiedev‰ím díky hlavní boãní vûÏi, kterou pÛvodnû doplÀovala je‰tû
men‰í vûÏiãka (dnes zaniklá) nad hlavním vchodem. Celkov˘ „zá-
meck˘“ dojem podpofiilo bosáÏové kvádrování na nároÏích a zbudo-
vání grotty (umûlé jeskynû, rovnûÏ zaniklé) navazující na rozsáhlou
zahradu upravenou dle návrhu Franze Plachta. 
Vila Marie disponovala sedmnácti místnostmi v pfiízemí a suterénu
a pÛdním prostorem, kter˘ pÛvodnû nebyl vyuÏíván k bydlení.
Exteriéru i interiéru architekt vtiskl secesní styl, zejména uÏitím rost-
linn˘ch ornamentÛ. Secese nechala pfiírodu vstoupit do vnitfiní ãásti
obytného prostoru. Florální motivy patrnû zdobily pÛvodní nábytek,
koberce atd., zachovaly se v‰ak jen na pevn˘ch souãástech budovy.
Najdeme je pfiedev‰ím v podobû ‰tukÛ rámujících stûny a stropy.
Nejãastûj‰ím motivem jsou rozkvetlé a dosud nerozvinuté kvûty rÛ-
Ïe. ·tukové zdobení stylizovan˘ch rostlinn˘ch kmínkÛ, vûtviãek
a kvûtÛ je zvlá‰tû pestré kolem vyústûní lustrÛ. Ozdobné ‰tuky na-
jdeme také v podobû tzv. supraport nade dvefimi, kde se secesnû roz-
bujel˘ rostlinn˘ dekor st˘ká se stfiídmostí geometricky ãlenûn˘ch
dvefií. Geometrick˘ vzor zdobí i zachovalou dlaÏbu ve vstupní hale,
s níÏ opût vkusnû kontrastují ‰tuky na stûnách a zvlá‰tû sklenûné v˘-
plnû dvefií s gravírovan˘mi motivy stylizovan˘ch rostlin.
Po roce 1945 pfie‰la vila Marie ze soukromého vlastnictví do správy
Tkalcoven hedvábí (pozdûji Brokátu, resp. Hedvy) a krátce nato do-
stala nové vyuÏití – vznikly zde první závodní jesle. Toto zdravot-
nické zafiízení pro dûti v kojeneckém a batolecím vûku mûlo umoÏnit
Ïenám po porodu rychl˘ návrat do pracovního procesu. V praxi se
pfiíli‰ neosvûdãilo, pokud pomineme dopad na psychick˘, zvlá‰tû ci-
tov˘ v˘voj takto mal˘ch dûtí, provázela jejich umísÈování do jeslí
i zv˘‰ená nemocnost, kvÛli níÏ musely matky ãasto zÛstávat s dûtmi
doma, a v zamûstnání tak stejnû chybûly, jak potvrzuje Franti‰ek
Vychodil v mûstské kronice (1963): „Snad se jednou doãkáme, Ïe
matkám bude matefiská dovolená prodlouÏena, Ïe tak klesne nemoc-
nost dûtí v jeslích a na závodech nebude práce vûãnû absencí matek
naru‰ována.“ Nicménû poptávka po jeslích za minulého reÏimu vy-

trvale rostla a celou dobu jejich existence provázely stesky na jejich
nedostateãnou kapacitu a nutnost otevírat dal‰í.
První mûstské jesle byly v R˘mafiovû zaloÏeny uÏ v listopadu 1946
v domû na Pivovarské ulici ã. 10. Fungovaly v‰ak pouze pÛl roku.
Poté národní v˘bor vyzval velké podniky k zakládání závodních jes-
lí. První otevfiely právû Tkalcovny hedvábí na Opavské ulici; nejprve
pfiímo v tovární budovû a v roce 1949, pod tlakem zv˘‰ené poptávky,
je pfiesunuly do vily Marie.

Jesle Brokátu

1907 nebo 1917

Architektonick˘ návrh, fiíjen 1908
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Secesní vila se sídlem obvodního oddûlení policie na ulici Julia
Sedláka ã. 12 patfií na první pohled ke stylovû zachovalej‰ím budovám
ve mûstû. Tvofií souãást architektonicky cenného komplexu staveb
rozmístûn˘ch podél mûstského parku v tomto „centru vzdûlávání“, je-
muÏ dominují obû budovy reálného gymnázia (dnes Z· Jelínkova 1
a nûkdej‰í Jednota), textilní ‰kola (dnes gymnázium), klá‰terní ‰kola
(dnes SSO· Prima) a zvnûj‰ku jiÏ málo zachovalá ‰kola rolnická
(dnes S· R˘mafiov) a které doplÀují pÛvodnû soukromé vily a domky,
z nichÏ nûkteré byly vyuÏity pro vefiejné úãely (napfi. souãasná 
M· Jelínkova 3 nebo základní umûlecká ‰kola na âapkovû ulici).
Znaky pozdní secese zasazují vznik vily ã. 12 na pfielom prvního
a druhého desetiletí 20. století. Podle dobového snímku lze její v˘-
stavbu datovat nejpozdûji rokem 1912. První majitel vily není s jis-
totou znám, mÛÏeme v‰ak pfiedpokládat, Ïe jím byl tent˘Ï ãlovûk,
kter˘ ji ob˘val do konce druhé svûtové války, pfiíp. jeho dûdic 
– zubafi Paul Sponer. Jeho ordinace byla umístûna v prostoru nynûj‰í
kanceláfie vedoucího obvodního oddûlení policie. Paul Sponer ‰el po
válce do odsunu, vila v‰ak je‰tû nûjak˘ ãas zÛstala sídlem zubafiské
ambulance. Její zázemí pfievzali dva ãe‰tí zubní technici, ktefií vedli
ambulanci okresní nemocenské (národní) poji‰Èovny. Prvního listo-
padu 1950 byla okresní poji‰Èovna slouãena s národní poji‰Èovnou
v Bruntále, kam byla pfiesunuta i zubní laboratofi. V roce 1952 mûla
b˘t r˘mafiovská zubní ambulance pfiestûhována do Domu zdraví na
Pivovarské ulici. Secesní vila zÛstala zfiejmû bez vyuÏití, ale jen do
roku 1957, kdy v ní byla provedena generální rekonstrukce a otevfie-
ny mûstské jesle – v pofiadí tfietí (druhé po vile Marii vznikly v ãin-

Ïovním domû na Bartákovû ulici). Franti‰ek Vychodil pí‰e, Ïe „pro
pomalou práci okres. stavebního podniku se jesle mohou pfiedat do 
uÏívání aÏ v roce 1958“. 
V roce 1973 byly jesle ve vile na ulici Julia Sedláka opût zru‰eny
z dÛvodu malé kapacity (30–35 dûtí) a s tím spojen˘ch vysok˘ch ná-
kladÛ na provoz. Dûti byly pfievedeny do jeslí na Bartákovû ulici.
Uvolnûná budova na ulici Julia Sedláka byla pfiedána oddûlení
Vefiejné bezpeãnosti, které dosud sídlilo v patfie nad mûstskou kniho-
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Vila se sídlem policie

Provoz jeslí si vyÏádal bûhem následujících desetiletí zásadní interi-
érové, ale i exteriérové úpravy (napfi. pfiístavbu koãárkárny). Roku
1957 závod Brokát Ïádal o povolení stavebních úprav „za úãelem
zlep‰ení bytov˘ch, provozních a zdravotních podmínek jeslí“. Interiér
se musel pfiizpÛsobit funkci, navíc jiÏ padesátiletá budova se pot˘ka-
la s vlhnutím zdiva. Dal‰í velká rekonstrukce byla naplánována po
kontrole hygienika roku 1990. To uÏ ale éra jeslí konãila a i tyto, nej-
déle fungující jesle v R˘mafiovû, byly roku 1991 zru‰eny. Nastala
zmûna, k níÏ pfied mnoha lety vyz˘val kronikáfi.
Ve vile Marii byla na krátkou dobu umístûna dezinatura Hedvy
a v roce 1993 ji od podniku odkoupili manÏelé Otto a Siegrun

Fritscherovi. Vila se tak po bezmála pÛlstoletí znovu stala soukro-
m˘m domem. Noví majitelé provedli fiadu stavebních zásahÛ, jimiÏ
se pokusili vyfie‰it její zchátral˘ stav a souãasnû ji uzpÛsobit bydlení.
V pfiízemí zároveÀ vznikla privátní zubní ordinace.
Zatím poslední etapa v˘voje této 110 let staré vily nastala po roce
2014, kdy opût zmûnila majitele. Odkoupila ji firma Easy Control
Morava, která v ní vytvofiila své sídlo. Vila tak pfiestala slouÏit byd-
lení, nicménû co do uchování estetick˘ch kvalit mûla ‰tûstí. Majitelé
firmy se totiÏ rozhodli investovat do její citlivé rekonstrukce s dÛra-
zem na renovaci v‰ech stylov˘ch prvkÛ, které ve vile zÛstaly. 

ZN, Michal Vyhlídal

1993 2011

1912
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Také tfietí ze zachovan˘ch r˘mafiovsk˘ch soukrom˘ch vil postihl 
osud jeslí, v tomto pfiípadû se v‰ak pfiestavba podepsala na jejím ex-
teriéru a interiéru opravdu hluboce. Kdo projde po tfiídû HrdinÛ ko-
lem vily Pauliny, sotva bude hádat, Ïe jde o pÛvodnû secesní stavbu.
Vila nese jméno Pauline Emilie Bergmannové (1884–1968), rozené
Patzelové, nejstar‰í dcery Huga a Anny Patzelov˘ch z R˘mafiova. Její
Ïivotní pfiíbûh pfiipomíná pohádku o tom, jak prosté dûvãe ke ‰tûstí
pfii‰lo. Pocházela z rodiny úfiedníka správy politického okresu a jako
mladá ode‰la slouÏit do Vídnû. Zde okouzlila o bezmála tfiicet let star-
‰ího Ïidovského továrníka Otto Bergmanna, pÛvodem z Nového
BydÏova, a stala se jeho tfietí manÏelkou. V roce 1911 mu ve Vídni
porodila syna Alfreda Raoula Maxe. Rodiny PatzelÛ a BergmannÛ
byly sÀatky spojeny hned dvakrát, mlad‰í Paulinin bratr Dr. Viktor
Patzel si totiÏ roku 1913 vzal za manÏelku Bergmannovu dceru z prv-
ního manÏelství Marii Annu.
Pauline Bergmannová pob˘vala vût‰inou ve Vídni, ov‰em rodné
mûsto pravidelnû nav‰tûvovala. Právû proto pro ni nechal Otto
Bergmann na tehdej‰í Bahnhofstraße v R˘mafiovû postavit vilu, jeÏ
hrdû nesla v prÛãelí její jméno. Vila se stala pfiíleÏitostn˘m pfiíbytkem
dÛstojn˘m továrníkovy manÏelky a rovnûÏ stál˘m bydli‰tûm její ro-
diny. Pfii sãítání lidu roku 1921 byli na této adrese registrováni oba je-
jí rodiãe, dva mlad‰í sourozenci a také sedmiletá netefi Ilse.
Na unikátní fotografii mÛÏeme vidût, jak vila vypadala v dobû svého
vzniku. Rok v˘stavby, uveden˘ v kartu‰i nad hlavním vchodem, je na
snímku neãiteln˘, podle dochované faktury, kterou majitelce vystavil

mûstsk˘ architekt Franz Placht v roce 1917 za úpravu zahrady, v‰ak
mÛÏeme vznik vily datovat nejpozdûji k tomuto roku. Nelze vylouãit,
Ïe je Placht podepsán rovnûÏ pod návrhem této krásné secesní stavby.
Vila stojí obrácena obytnou a reprezentativní ãástí smûrem do ulice.
PrÛãelí dominuje rizalit, zv˘raznûn˘ balkonem a vik˘fiov˘m ‰títem.
Fasáda vily je pomûrnû stfiídmû zdobená ‰tukov˘mi suprafenestry
s kartu‰emi s rostlinn˘mi motivy, okna jsou rámována typicky geo-
metrick˘mi ‰ambránami kombinujícími ãtverce a obdélníky. Z pÛ-
vodních zdobn˘ch prvkÛ se bohuÏel dochovalo jen exteriérové ba-
lustrádové zábradlí, konzoly hlavního vstupu a ‰tuková fiímsa, obíha-
jící pÛvodní ãásti budovy pod vyústûním stfiechy. Vyv˘‰en˘ pozemek
vily od ulice oddûlovala kamenná zídka s kovov˘m plotem. K hlav-
nímu vstupu vedla branka se secesním kováním, lemovaná dvûma
sloupky. Zahrada byla roku 1917 upravena podle návrhu zmínûného
Franze Plachta jako parãík se stromovou v˘sadbou. Dle vzpomínek
starousedlíkÛ zahradu po obou stranách prÛãelí zdobila dvojice so‰ek
v podobû Ïensk˘ch postav.
O rozvrÏení a vybavení interiéru podávají svûdectví pamûtníci, ktefií
vilu nav‰tívili, pfiípadnû v ní pob˘vali v padesát˘ch letech. Pováleãn˘
odsun ani konfiskace majetku totiÏ Paulinu Bergmannovou nepostih-
ly. Díky manÏelství s Otto Bergmannem (zemfiel roku 1943) získala
rakouské obãanství. Do své r˘mafiovské vily tak smûla jezdit i po ro-
ce 1945. Trávila zde jen nûkolik mûsícÛ v roce. Ob˘vala byt v prv-

Vila Paulina

vnou na Sokolovské ulici. Vila je sídlem této instituce doposud, pou-
ze název se po roce 1989 zmûnil na obvodní oddûlení Policie âR.
Vlastníkem budovy je stát a hospodafiící organizací Krajské fieditel-
ství Policie âR Moravskoslezského kraje.
Vily na ulici Julia Sedláka 12 se dotkla v˘raznûj‰í pfiestavba nejmé-
nû dvakrát – pfii adaptaci pro úãely jeslí v polovinû padesát˘ch let
a podruhé v letech 1993–1994, kdy byla rekonstruována. Tehdy byla
odstranûna pÛvodní dfievûná veranda a nahrazena zdûnou, která na fa-
sádû opakuje nûkteré zdobné prvky celé stavby. Obû rekonstrukce zá-
sadnû zmûnily interiér budovy, v nûmÏ z pÛvodních prvkÛ zÛstaly za-
chovány pouze prosklené dfievûné dvoukfiídlé dvefie, reliéfní orna-
ment na stropû pfiízemí pod schodi‰tûm a zdobené zábradlí schodi‰tû.
Zvnûj‰ku je v‰ak vila stále pûkn˘m dokladem pozdní secese a nû-

meckého neoromantismu, pro nûjÏ je podle Václava Hájka typické
„uÏití hrázdûného zdiva a florálního ornamentu, navozující, oproti
tehdy jiÏ pfiekonanému tûÏkopádnému historismu, dojem lehkosti
a vzdu‰nosti. Mezi dal‰í typické v˘razové znaky této architektury ná-
leÏely subtilnû profilované a v horních partiích hustû ãlenûné zdvoje-
né (tzv. kastlíkové) okenní v˘plnû ze dfieva“, stejnû jako zmínûná pro-
sklená veranda. Pro pozdní secesi je typick˘ ústup rostlinného deko-
ru ve prospûch geometrick˘ch ornamentÛ, které pÛvodnû zdobily fa-
sádu. „V̆ znamn˘m pfie‰lapem proti pÛvodnímu architektonickému
pojetí stavby bylo i odstranûní nároÏní jehlancové vûÏiãky a nahraze-
ní pÛvodní skládané stfie‰ní krytiny s dekorativními hfiebenáãi lacinou
novodobou asfaltovou krytinou, tzv. bonsk˘m ‰indelem,“ doplÀuje
hodnocení pováleãn˘ch pfiestaveb Václav Hájek. ZN

2017

Asi 1917
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Název této vily souãasn˘m obyvatelÛm R˘mafiova patrnû nic nefiek-
ne. Dle vzpomínek Rosemarie Kretschmer, dcery posledního nûmec-
kého majitele domu Franze Hadwigera, vila nesla jméno architekta
Herzoga, od nûhoÏ ji její rodiãe v roce 1932 koupili. V pováleãné do-
bû se jí fiíkalo také Brenkusova vila.
DÛm ã. 63 stojí na ulici 8. kvûtna, dfiíve Irmsdorfer Straße; je jednou
z posledních budov ve smûru na Jamartice. V této prÛmyslové ãásti
mûsta pÛsobí svou nápadnou architekturou pfiipomínající hrádek té-
mûfi nepatfiiãnû. Umístûní na periferii mohlo b˘t zpoãátku její pfied-
ností, po válce se v‰ak stalo zásadní nev˘hodou.
Díky dobové fotografii a vzpomínkám Rosemarie Kretschmer mÛÏe-
me získat pfiedstavu, jak vila pÛvodnû vypadala a také jak v pováleã-
né dobû degradovala: „Moji rodiãe se roku 1933 vzali a nastûhovali
se do vily. Já jsem se tam narodila v fiíjnu 1934. Hned poté, co se ro-
diãe po svatbû do domu nastûhovali, nechali si od stolafie vyrobit ná-
bytek na míru. V ob˘vacím pokoji byl tmav˘, leskl˘ nábytek z ofie-
chového dfieva, vysoká prosklená skfiíÀ, dlouhá vitrína, leno‰ka a kla-
vír, uprostfied místnosti stál velk˘ kulat˘ stÛl se ‰esti Ïidlemi. Vpravo
vedle vstupních dvefií byla pfienosná zelená kachlová kamna. DÛm
mûl vlastní studnu, voda byla do vily vedena pomocí elektrické pum-

py. [...] V roce 1965, kdy jsem se poprvé mohla podívat do R˘mafiova,
Ïádné na‰e vûci uÏ v domû nebyly. Îili v nûm Rumuni. V ob˘vacím po-
koji se su‰ilo seno, v loÏnici m˘ch rodiãÛ chovali kachny, v kancelá-
fii mûli loÏnici dospûlí, kuchynû byla kde obvykle, kde spaly dûti, ne-
vím. PokaÏdé, kdyÏ jsem projíÏdûla kolem, velmi mû zabolelo, v jak
‰patném stavu vila byla.“
Vila Herzog nestála na okraji mûsta osamûle, byla souãástí komple-
xu budov rodinného podniku. Na sousedním pozemku totiÏ stála ci-
helna a vedle ní hostinec Oskara a Auguste Schubertov˘ch, prarodi-
ãÛ Rosemarie Kretschmer. Poloha rodinného sídla na jiÏnû oriento-
vané, mírnû se svaÏující stráni mezi Císafiskou silnicí a Podolsk˘m
potokem v sobû spojovala pfiíjemné s uÏiteãn˘m. Cel˘ komplex byl
svûtem sám pro sebe, daleko od stfiedu mûsta a blízko pfiírody.
PfiestoÏe stál na okraji, b˘valo zde pomûrnû ru‰no. Hostinec
(Gasthaus zur Ziegelei) manÏelÛ Schubertov˘ch nabízel osvûÏení za-
mûstnancÛm cihelny i ubytování pfiespolním hostÛm, podle dobové
inzerce se zde také konaly taneãní veãery. „V pfiízemí, na stranû ob-
rácené do ulice, byla restaurace se tfiemi místnostmi, na stranû do
dvora byly dvû kuchynû, schodi‰tû a toaleta. Dále vzadu vstup do za-

Vila Herzog

ním patfie, prostory v pfiízemí a podkroví pronajímala.
Do domu se vstupovalo hlavním vchodem nebo protilehl˘m vcho-
dem ze zahrady. V zadní ãásti pfiízemí byla hala, koupelna, komora
a kuchynû se spíÏí, zatímco ob˘vací pokoj se zimní zahradou a loÏ-
nice byly obráceny do ulice. KvÛli severní orientaci obytn˘ch míst-
ností nedopadalo do interiéru mnoho sluneãního svûtla, dÛm navíc
pozdûji stínily vzrostlé stromy. KaÏdou místnost vytápûla samostatná
kachlová kamna. Z haly v pfiízemí vedlo schodi‰tû k soukromému by-
tu majitelky. Kované zábradlí schodi‰tû zdobené rostlinn˘m orna-
mentem je jedin˘m dodnes zachovan˘m prvkem interiéru.
Pauline Bergmannová pfieÏila svého manÏela i syna (Alfred zemfiel
roku 1950), doÏila se ãtyfiiaosmdesáti let a byla pochována ve Vídni.
Cestování do JeseníkÛ a údrÏba vily byla s pfiib˘vajícími léty zfiejmû
nad její síly, a protoÏe nemûla dûdice, vila nakonec pfiipadla mûstu.
Vnitfiní vybavení si údajnû rozebrali místní funkcionáfii, budova sa-
motná zÛstávala dlouho nevyuÏitá.
Teprve na konci sedmdesát˘ch let v ní byly pro nedostateãnou kapa-

citu stávajících zfiízeny dal‰í mûstské jesle. Kronikáfi Vratislav
Koneãn˘ k tomu pí‰e: „Celé vnitfiní zafiízení se muselo pfiedûlat, no-
vû se postavily dal‰í prostory, vymûnila v‰echna okna a celá budova
dostala novou fasádu. Tyto úpravy si vyÏádaly více neÏ 1 130 000 ko-
run. [...] Svému úãelu zaãaly slouÏit 1. listopadu 1979.“ V̆ sledek oné
nákladné, témûfi tfii roky trvající pfiestavby mÛÏeme vidût dnes. KvÛli
pfiístavbám v zadní ãásti domu hmota stavby nabyla témûfi o polovi-
nu, secesní zdobení fasády vystfiídal bfiízolit. Interiér se zcela pfiizpÛ-
sobil funkci, takÏe pÛvodní ráz v nûm mÛÏe hledat jen ãlovûk s vel-
kou pfiedstavivostí.
Od roku 1990 se poãet dûtí umístûn˘ch v jeslích razantnû sniÏoval,
a ty tak byly postupnû ru‰eny. UÏ na podzim 1991 se do uprázdnûné
vily Pauliny stûhovala poboãka úfiadu práce. Setrvala zde do konce
roku 2008, kdy se kvÛli slouãení s úfiadem státní sociální podpory
pfiestûhovala do souãasn˘ch prostor. Vila Paulina je od té doby opût
prázdná. Zatím jediné vyuÏití má men‰í pfiístavek, slouÏící dfiíve ja-
ko koãárkárna, kde sídlí veterinární ordinace. ZN, Michal Vyhlídal 

Hostinec s cihelnou, 1923

PÛvodní stav
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Charakter hrádku má také poslední vila, kterou zde pfiedstavíme. Na
rozdíl od pfiedchozí si v‰ak, i díky v˘hodnûj‰ímu umístûní, zachova-
la podstatnû více pÛvodních kvalit.
Rodinné sídlo z konce dvacát˘ch let sousedící se zámkem v Janovicích
je spjato s osudy ãlenÛ rodiny obchodního fieditele vítkovické slévárny

Julia Spitzera. Syn majitele janovické likérky Leopolda Spitzera vystu-
doval Vysokou ‰kolu technickou ve Vídni a nastoupil v roce 1894 do Ïe-
lezáren ve svém rodi‰ti. Krátce nato získal místo inÏen˘ra ve slévárnû
Vítkovického horního a hutního tûÏífistva a v tomto podniku pracoval ja-
ko inÏen˘r a posléze obchodní fieditel aÏ do odchodu do dÛchodu. 

Spitzerova vila

hrady (letní restaurace) a pfiední vchod do vlastní restaurace. V hor-
ním patfie byl byt s kanceláfií, loÏnice m˘ch prarodiãÛ a tfii pokoje pro
hosty. Stejné uspofiádání místností bylo v zadní ãásti, kde bydlel per-
sonál a pfiípadnû hosté,“ popisuje Rosemarie Kretschmer. Hostinec
fungoval do konce války, cihelna jen do roku 1940, kdy byli v‰ichni
zamûstnanci povoláni na frontu. Po válce byla cihelna zbourána.
S budovou nûkdej‰ího hostince je spojena je‰tû jedna, v podstatû gro-
teskní historie. Za normalizace byl prohlá‰en za místo, kde byl v tom-
to „ponûmãeném kraji“ zaÏehnut plamen komunismu: „Péãí mûst-
ského v˘boru strany byla 23. listopadu 1976 na budovû, kde byla za
první republiky r˘mafiovská organizace KSâ zaloÏena v roce 1923,
odhalena pamûtní deska pfiipomínající tuto událost,“ pí‰e mûstsk˘
kronikáfi Vratislav Koneãn˘. Odhalení pamûtní desky se podle ob-
sáhlého záznamu v kronice konalo s velkou slávou a za pfiítomnosti
bruntálské delegace okresního v˘boru strany, ba dokonce i fieditele
muzea V. I. Lenina v Praze. Nicménû po pfievratu, roku 1992, ‰la pa-
mûtní deska zase dolÛ s odÛvodnûním, Ïe „jde o historicky nedolo-
Ïenou událost, nepotvrzenou domnûnku“.
Hostinec i rodinná vila podlehly v pováleãn˘ch letech postupnému
chátrání. Vila byla zpoãátku vyuÏívána k bydlení, ov‰em s tím, jak se
celá lokalita promûÀovala v zanedbanou periferii, a pfiedev‰ím se zfií-
zením mûstské skládky na pozemku mezi hlavní silnicí ã. 11 a vilou
v místech b˘valé tûÏebny cihelny, stala se prakticky neobyvatelnou.
Nûkolik let ji i budovu nûkdej‰ího hostince vyuÏíval Geologick˘ prÛ-
zkum, kter˘ sem umístil sklad, kanceláfie a laboratofi úseku sanací.
Zmûnu pfiinesl listopadov˘ pfievrat roku 1989. Privatizovan˘
Geologick˘ prÛzkum vrátil vilu mûstu a to ji roku 1991 prodalo
v aukci soukrom˘m podnikatelÛm. Obytn˘m domem se uÏ nestala,
nyní zde pÛsobí autoopravna. Skládka odpadu za vilou byla v provo-
zu je‰tû roku 1993. Poté byla uzavfiena a rekultivována, na jejím mís-
tû roste jehliãnat˘ lesík.
Vila si navzdory svému vyuÏití uchovala fiadu pÛvodních prvkÛ.
Stylovû její architektufie dominuje nûmeck˘ neoromantismus (vûÏiã-

ky, zdobné hrázdûní, dfievûn˘ balkón, valbová stfiecha), kter˘ vile do-
dává ráz hrádku. Dochovány zÛstaly také robustní geometrické orna-
menty v ‰ambránách kolem oken. Na druhou stranu interiér odkazu-
je k odlehãené secesi, zejména rostlinn˘m dekorem, kter˘ zdobí
dlaÏbu vstupu, dvefie a zárubnû pÛvodnû opatfiené zelen˘m nátûrem,
supraportu hlavního vchodu a rovnûÏ dfievûné zábradlí vnitfiního
schodi‰tû. Opakují se motivy kvûtÛ, listÛ a bobulí, jeÏ na geometric-
ky ãlenûn˘ch plochách dvefií doplÀuje typick˘ secesní ornament 
– koufiová kfiivka.
Zvenãí bezpeãná tvrz, uvnitfi svûÏí zdobnost a za okny v˘hled do pfií-
rody. Kdysi se tu mohlo Ïít pfiíjemnû. Prosperující cihelna a hostinec
v sousedství zaji‰Èovaly, Ïe se ani tak daleko od centra obyvatelé ne-
museli cítit osamûlí. Vila Herzog je stejnû jako vila Paulina smutn˘m
dokladem promarnûného potenciálu, kter˘ dokázali v této lokalitû
vyuÏít na‰i pfiedchÛdci. ZN, Michal Vyhlídal

Hostinec U Cihelny, asi 1925

Tfiicátá léta 20. stol.
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Pro úspû‰ného obchodníka Julia Spitzera, kter˘ procestoval Evropu
a udrÏoval pfiátelské kontakty s pfiíslu‰níky vy‰‰ích spoleãensk˘ch
kruhÛ, pfiedstavovala dÛleÏitou hodnotu rodina. Byl dvakrát Ïenat˘;
poprvé se oÏenil v roce 1898 s Paulou Schmidtovou. První manÏelka
bohuÏel zemfiela a Julius Spitzer se v roce 1922, jiÏ jako padesátník,
oÏenil podruhé, se svou mladou sekretáfikou Josefinou Flassakovou. 
Právû pro Josefinu mûl Julius Spitzer nechat postavit vilu
v Janovicích. Podle slov pamûtníkÛ v‰ak byla vila zam˘‰lena jako
místo, kde by se mohli scházet v‰ichni ãlenové rozvûtvené
Spitzerovy rodiny, Ïijící na rÛzn˘ch místech Evropy. V kaÏdém pfií-
padû byla místem pro odpoãinek, klidn˘m útoãi‰tûm. Obchodní fiedi-
tel slévárny ob˘val velk˘ byt ve Vítkovicích a ru‰n˘ Ïivot prÛmyslo-
vého centra vyvaÏoval pobytem v klidném prostfiedí svého podhor-
ského rodi‰tû. Koncem dvacát˘ch let proto odkoupil od hrabûte
Franti‰ka Harracha pozemek poblíÏ janovického zámku pro vybudo-
vání moderní vily.
Návrh sídla pro Julia Spitzera vytvofiil vídeÀsk˘ architekt Gustav
Schöler, kter˘ se nechal inspirovat tyrolskou architekturou 16. stole-
tí i soudob˘mi umûleck˘mi proudy. Vznikla tak ojedinûlá stavba na
pÛdorysu ve tvaru Y s vysokou stfiechou, nároÏními vûÏemi s jehlan-
covit˘mi helmicemi, oválnou terasou a mal˘mi okny s okenicemi,
která zvnûj‰ku pfiipomíná hrad. Interiér charakterizuje styl art deco,
soudob˘ znak luxusu, v druhé polovinû dvacát˘ch let velmi aktuální.
Promítl se do v‰ech prvkÛ interiéru, od parket na podlaze, pfies náby-
tek, aÏ po ‰tukovou v˘zdobu stropÛ, kterou realizoval Simon Novák
z Pfiívozu. Stavbu podle Schölerova návrhu provedla v letech 1929 aÏ

1932 r˘mafiovská stavební firma Rudolfa Schuberta. Vila Julia
Spitzera stojí uprostfied zahrady, která tvofií spoleãnû s ní a zdûn˘m
skleníkem památkovû chránûn˘ komplex. Okrasnou zahradu projek-
toval profesor lednické Vy‰‰í ovocnáfiské a zahradnické ‰koly
Friedrich Henne. PÛvodní podoba, kterou zachycuje dobová fotogra-
fie, mûla ráz proslunûné kvûtinové zahrady, dnes má spí‰e parkovou
úpravu se vzrostl˘mi stromy, které vilu ukr˘vají pfied zraky kolem-
jdoucích.
PrÛvodce po slavn˘ch vilách Moravskoslezského kraje charakterizu-
je Spitzerovu vilu v˘stiÏnou vûtou: „DÛm jako hrad, kter˘ mûl
Spitzerovu rodinu uchránit pfied zmatky doby.“ Nûmecká publikace
Erinnerungen an den Heimatkreis Römerstadt/Altvater uvádí pod je-
jí fotografií název Villa Daheim in Janowitz (Daheim = domov). Jako
domov, hrad a útoãi‰tû slouÏila vila SpitzerÛm ve tfiicát˘ch letech i za
války, kdy se Julius Spitzer ocitl v ohroÏení Ïivota. Pocházel totiÏ
z nûmecké Ïidovské rodiny, a tfiebaÏe uÏ v roce 1897 konvertoval ke
katolicismu, pro nacisty zÛstal Ïidem. Rasové zákony nacistick˘ch 
okupantÛ by jej pravdûpodobnû postihly mnohem hÛfie, kdyby pfii
nûm nestála jeho Ïena Josefina. Setrvala po jeho boku i pfies nátlak,
aby se rozvedla, a rodina tak mohla zÛstat pohromadû témûfi po celouArchitektonick˘ návrh, bfiezen 1929

Interiér
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válku, údajnû i díky pfiímluvû protektorátního fieditele Vítkovick˘ch
Ïelezáren Karla Kuchynky. Julius Spitzer byl po záboru pohraniãí
penzionován a okupaci strávil s rodinou v janovickém ústraní.
Nicménû v roce 1944 byl odvezen do koncentraãního tábora a vila
byla vyuÏívána nacisty jako rekreaãní stfiedisko. 
Po válce se Julius Spitzer do vily vrátil a smûl v ní strávit poslední
roky svého Ïivota. Po jeho smrti v roce 1956 se v‰ak jeho vdova
Josefina jiÏ nemohla opfiít o autoritu svého muÏe, v roce 1959 byla
obvinûna z uÏívání nadmûrného bytu, prodej zlata (snad rodinn˘ch
‰perkÛ) a pfiechovávání zatajen˘ch zásob (mûlo jít o ãokoládu a pfied-
váleãné anglické látky), odsouzena a více neÏ dva roky vûznûna
v Pardubicích. V roce 1962 byla díky intervenci Mezinárodního ãer-
veného kfiíÏe propu‰tûna a smûla vycestovat za sv˘m synem
Arno‰tem do Holandska. Ten sem odjel díky pomoci pfiátel Julia

Spitzera v roce 1948 studovat chemii a pracoval poté pro firmu Shell.
Pfii odchodu ze zemû byl zbaven ãeského obãanství, a proto mu ne-
byla komunisty zabavená vila vrácena ani po roce 1989.
Dal‰í osud Spitzerovy vily se odvíjel podobnû jako v pfiípadû majet-
ku fiady jin˘ch nûmeck˘ch prÛmyslníkÛ R˘mafiovska. âást vybavení,
obrazy, cennosti a dal‰í si mezi sebou v draÏbû rozebrali místní funk-
cionáfii. Bohatou knihovnu vãetnû bibliofilsk˘ch tiskÛ prodali do 
olomouckého antikvariátu. Vila samotná byla poté vyuÏívána pro re-
kreaci, uvádí se, Ïe ‰lo vût‰inou o v˘‰e postavené náv‰tûvníky, napfi.
ãleny Svazu ãesk˘ch spisovatelÛ. Po pfievratu v roce 1989 budovu
vlastnily Pozemní stavby HavlíãkÛv Brod, poté byla vila prodána.
V roce 2011 podle údajÛ Katastrálního úfiadu byla jejím vlastníkem
firma Alfa Plastik, a. s., Bruntál, v souãasnosti je jako majitel
v Katastru nemovitostí uvedena firma Vila Janovice, s. r. o. ZN
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