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Velišův hotel je jako kamenná kronika

SeceSní panny na průčelí domu se po letech dočkaly zlata. Zatírání slabých 
plíšků štětečkem je titěrným procesem.

V době zlaté éry Veliše měli hosté k dispozici stanoviště taxi. Možná po zhruba 
sto letech vznikne nový snímek stejné scény… 

 

(dokončení ze str. 6)
O jedno století zpět…

V domě, který si Veliš vybral k 
přestavbě, byl do začátku 20. stole-
tí zájezdní hostinec, orientovaný do 
náměstí. Na první pohled tuctový 
měšťanský dům skrýval za nenápad-
nou fasádou historii šesti staletí…
Zásahem se změnil v krásný hotel 
v secesním stylu…

Motivy reliéfů K. H. Borovského, 
J. A. Komenského a P. Chelčického 
na průčelí domu naznačují, že Veliš 
byl velkým vlastencem. Výzdobu 
vytvořil olomoucký sochař Vlasti-
mil Amort. Nejpůsobivější je výjev 
upálení Mistra Jana Husa od Viléma 
Amorta. Nad vším bdí plastika Čes-
kého lva na štítě domu, od novoměst-
kého sochaře Jana Štursy. Je symbo-
lem našeho národa. Lev trhá okovy 
a pravou tlapou spočívá na knihách, 
představujících vědění. Tehdy odváž-
ný vlastenecký vzdor proti Habsbur-
ské monarchii…

Mezi Velišovými hosty býva-
ly významné osobnosti tehdejšího 
veřejného života. V hotelu opako-
vaně přespával prof. T. G. Masaryk, 
tehdy ještě poslanec, a hosty byli 
zakladatel Lidových novin Adolf 
Stránský, ministr národní obrany 
Václav Klofáč, spisovatel Josef Svato-
pluk Machar a další… 

 „Zachovaly se záznamy o tom, že 
když T. G. Masaryk jezdíval na let-
ní byt ke Skutči, navštěvoval ve Žďáře 
i ottokara Veliše,“ přibližuje Vlasta 
Ulrichová. 

Poslanec prý spával v nejlepším 
apartmá. Dnes se právě v tomto 
pokoji ukázalo, že dům měl i jedno 
renesanční tajemství. To ale bylo ve 
Velišově době ukryto za stropní klen-
bou. Když tedy Masaryk uléhal, nad 
hlavou měl barokní strop, aniž by 
tušil, co ukrývá… 

Fragmenty renesanční klenby a 
výmalby tu zcela náhodně objevil 
zednický mistr při nedávných opra-
vách a otloukání zdiva.

„V Masarykově pokoji se údajně 
nacházela luteránská měšťanská kap-
le, a později přijímací síň purkrabího a 
hejtmana Reka,“ osvětluje majitelka. 

V renesanční komnatě
Když vstupujeme do oné komna-

ty, na štaflích u stropu se zrovna činí 
restaurátoři, manželé Procházkovi. 

Původně zazděné, a nyní odkryté 
stavební prvky hned zaujaly regionál-
ní historiky. V dnešním předpoko-
ji totiž tuší výskyt černé kuchyně. V 
rohu u okna se zase v omítce rýsuje 
pozůstatek středověkého postranní-
ho sedátka…

Jak Pavel Procházka vysvětluje, jako 
první bylo nutné odbourat novější 
vrstvy zdiva až na renesanční dobu. 
Celý strop byl totiž přezděný barok-
ní valenou klenbou. „Hluboké plo-
chy byly doházené vápennou omítkou 
a zaplněné cihlou, takže při odkrývání 
nám celé kusy padaly na hlavu,“ vzpo-
míná. 

Jak dodává jeho manželka Miriam, i 
okno v pokoji je pozůstatkem barok-
ní přestavby. Kvůli ní část renesanč-
ních kleneb úplně zmizela. Také byly 
usekané ozdobné hřebínky i s erby, a 
ty bylo třeba nyní znovu domodelo-

vat. Podařilo se obnovit jen dva erby, 
ostatní v baroku definitivně zanikly.

Teprve pak čekala odborníky faj-
novější práce. Totiž restaurování a 
dotváření rostlinného ornamentu dle 
nalezených zbytků původní výzdo-
by. Torza výmalby musel restaurá-
tor chemicky oživit, aby ornament 
vystoupil. 

„Je to částečně rekonstrukce, protože 
opakujeme motiv na místech, kde je 
zřejmé, že se nacházel,“ říká Pavel Pro-
cházka. 

Na šedivém natupovaném podkla-
du kleneb se nyní vinou ornamenty 
v oranžovo-hnědých tónech. 

Otazníky nad erby
Do bílých erbů domaloval restau-

rátor středověký žďárský znak a zem-
ský znak s Moravskou orlicí. Zázna-
my k domu ze 16. století se nenašly, 
a není se čeho chytit. Původně moh-
ly být v místnosti nejméně čtyři erby.
Renesanční klenby totiž bývají posa-
zené zrcadlově proti sobě. Jak se ale 
historici a heraldici nakonec shodli, 
znaky Žďáru a Moravské orlice s nej-
větší pravděpodobností v komnatě 
byly. Mohly tu být i znaky cechů, ale 
to se už asi nikdy nedozvíme… 

„S rekonstrukcí jsme začali po novém 
roce, a s nutnými technologickými pře-
stávkami, kdy vyzrávaly domodelované 
části, skončíme nyní v dubnu,“ odha-

duje Miriam Procházková.  Restaurá-
toři vymalovali kromě kleneb v kom-
natě i sloupy s iluzivním vzorem, a u 
podlahy jejich dílo ukončuje mramo-
rovaný sokl v tónech dle nalezených 
zbytečků renesanční výzdoby. Míst-
nost bude nejspíš kanceláří, aby do 
ní měla veřejnost přístup… 

Dohady nad fotkami
Jak vypadala fasáda původního 

měšťanského domu před rokem 1906, 
se neví, protože tehdejší řemeslníci 
byli důkladní a otloukli ji až na zdivo. 
Současný detailní restaurátorský prů-
zkum zjistil, že od začátku minulého 
století dům dostal až devět nátěrů. 

Ulrichovi se rozhodli ctít rok 1906. 
K němu také nalezli nejvíce archivá-
lií. Obnova smetanově bílé fasády 
probíhala s podporou ministerstva 
kultury, které mělo požadavek na 
restaurátora s osvědčením MKČR. 
Na obnovu domu přispělo i město 
Žďár a Kraj Vysočina. 

Na své cestě ale investoři čelili růz-
ným překážkám. „např. za minulé-
ho režimu fasádu přeházeli cemen-
tovým pačokem, a tím ji uzavřeli. 
Fasáda nedýchala, a kvůli vlhkos-
ti začala odprýskávat,“ říká Zdeněk 
Ulrich. Práci si tehdejší odborní-
ci nedali ani s vypracováním relié-
fů. Velkou neznámou byla i otázka 
barevnosti a detailů oken a vrat. 

„Měli jsme jen černobílé fotografie, ale 
z nich se barva těžko odhaduje, a zlace-
ní se jeví jako tmavé,“ ohlíží se Vlasta 
Ulrichová. Nakonec pomohla kore-
spondence paní Karenové (manžel-
ky předchozího majitele) z konce 
60. let 20. stol s tehdejším Okresním 
stavebním podnikem. Psala stížnost, 
jak stavební dělníci při opravě necit-
livě postupují…že jde o památkově 
chráněný dům, a oni že nedodržují 
tuto barevnost a materiály...„a to bylo 
naše vodítko k rozložení barev,“ popi-
suje Vlasta Ulrichová jeden střípek z 
detektivky zvané Veliš…. 

Restaurátoři a štukatéři očistili fasá-
du od starých vrstev a doplnili chy-
bějící části reliéfů a bosáže. Překvape-
ním byla zelená barva markýzy, vrat a 
kovových ozdob, která se pak potvr-
dila i při škrábání. „barvu s názvem 
pruská modř jsme si nechali namíchat 
ve čtyřech odstínech. Vzorky jsme při-
kládali k obnaženým zbytkům. Trou-
fám si tedy říci, že máme přesně odstín 
z roku 1906,“ líčí Zdeněk Ulrich.

Panny se dočkaly zlata
Secesní panny na průčelí domu se 

po letech dočkaly zlata. Jejich čelen-
ky a náhrdelníky se rozzářily do dál-
ky. 

Pozlacování je titěrným procesem. 
Provádí se přikládáním slabounkých 
zlatých plíšků dohlazovaných ště-
tečkem…„pro tuhle práci je potřeba 
nesmírné trpělivosti, a taky nesmí fou-
kat vítr, jinak by plátkové zlato skonči-
lo na chodníku,“ směje se paní Vlasta.

Zlacení probíhalo přesně dle doku-
mentů z roku 1906.

Ono se totiž koncem první republi-
ky poněkud změnilo, asi z nedostatku 
financí. Ale Ulrichovi získali snímek 
ještě s „plným“ zlacením. Ze které ale 
byl doby?… 

„přišel na to můj kamarád, fanda do 
starých auťáků. na snímku totiž před 
hotelem stojí taxi - tatrovka. podle typu 
auta odhadl rok 1930,“ poodhaluje 
Zdeněk Ulrich další detektivní stří-
pek… 

Majitelé nechtěli nic slevit z auten-
tičnosti. „Když nám zlatnice zapo-
mněla na pannách pozlatit dva body, 
znovu jsem ji vrátil na lešení, aby dílo 
dokončila úplně přesně,“ ohlíží se maji-
tel. A pak se sundalo lešení. Vykouk-
la obnovená secese, a všichni zůstali 
ohromeni stát… Při otázce na cenu 
rekonstrukce se manželé shodují: v 
řádu desítek miliónů korun… 

Zvažují stylové otevření
Majitelé koketují s myšlenkou 

uspořádat slavnostní otevření Veliše 
ve stylu jeho největší slávy, kdy před 
hotelem měli stanoviště taxikáři.

„asi oslovíme veteránský klub, aby 
přistavil dobové taxi - vozy, a uděláme 
po zhruba sto letech novou fotografii 
stejné scény,“ plánuje majitel. Muzej-
níci nabídli zapůjčit cylindr starosty 
Veliše, i jeho snímek zamlada. Stavba 
by měla skončit do pololetí, během 
prázdnin se ve dvoře zazelená parčík. 
„naši akci chceme sladit se žďárským 
kulturním kalendářem. na podzim by 
se to hezky nabízelo u příležitosti stého 
výročí republiky,“ uvažuje Vlasta Ulri-
chová. Foto: Archiv manželů 
Ulrichových  a Regionální muzeum.


