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Kamenná kronika města 
Žďáru n. S. Tak se říká Veliši - 
domu, jehož gotické základy 
pamatují dobu Karla IV.. Od 
loňska září novou fasádou a 
opět ožil přítomností lidí. 
� Lenka Kopčáková

Před pár lety objevili a zachráni-
li ruinu kdysi slavného hotelu Veliš. 
Nyní sbírají příběhy domu. 

Vlasta a Zdeněk Ulrichovi se obra-
cí na lidi, kteří mají vztah k domu. 
„Moc nás zajímá vyprávění pamět-
níků, kteří ještě pamatují Velišovy, 
nebo i příběhy lidí vztahující se k hote-
lu Veliš,“ říká paní Vlasta. Může jít i 
o zážitek ze setkání v tomto domě.  
Vítány jsou vzpomínky bývalých 
zaměstnanců. 

„Prosili bychom, pokud mají lidé 
fotografie z původních interiérů Veli-
še, zda by nám je nepůjčili,“ uvítala by 
majitelka dnešní rezidence. 

Jak známo, po roce 1972, kdy ote-
vřel sousední špičkový hotel Bílý lev, 
byly oba objekty propojeny. V salón-
kách ve Veliši se konaly rodinné osla-
vy či srazy bývalých spolužáků. Cuk-
rárna Bílý lev v přízemí Veliše byla 
proslulá kvalitou svých zákusků širo-
ko daleko. 

Lidé mohou sepsat svůj příběh 
a donést jej do vinotéky v průjez-
du historického domu. „Prosíme, 
zanechte na sebe kontakt. Texty, sním-
ky nebo i dokumenty můžete také 
vložit do schránky označené Ulrich-
Šplíchal, vedle vchodu do vinotéky,“ 
nabízí Vlasta Ulrichová. Pokud by 
se sešlo vícero materiálů, má v plánu 

uskutečnit výstavu v nejkrásnějším 
Masarykově pokoji.

A o čem je snad nejznámější veli-
šovská historka? Vypráví o tom, jak 
lev spadl do kolíbky. Týká se plastiky 
českého lva od Jana Štursy, který hle-
dí na obzor z průčelí hotelu. 

Lev trhající okovy vznikl na sklon-
ku života habsburské monarchie a 
byl odvážně ztvárněným symbolem 
našeho národa. Pravou tlapou spočí-
vá na knihách, představujících vědě-
ní. Okovy byly údajně symbolicky 
přetrženy po vzniku samostatného 
Československa. 

V 70. letech však došlo k poškoze-
ní plastiky a následné opravě, při níž 
lev přišel o jeden ocas a získal poně-
kud jednodušší korunu.

Velišovské starosti a radosti
Rok s rokem se sešel a Veliš má za 

sebou první kus nové existence. Jaké 
jsou největší velišovské starosti a 
radosti? To říká Zdeněk Ulrich. 

„Velmi nás trápí škody, které vznik-
ly demolicí sousedního hotelu Bílý lev a 
nebyly doposud dořešeny,“ lituje zmaru 
části nákladných restaurátosky prove-
dených omítek v nejkrásnějším Masa-
rykově pokoji. 

Pokoj s navrácenými renesanční-
mi klenbami a výmalbou nese jmé-
no poslance a Velišova přítele. To se 
ví, hoteliér tehdy v počátku 20. stole-
tí ubytovával Masaryka ve svém nej-
lepším apartmá. Když politik večer 
uléhal, nad hlavou měl barokní strop. 
Kdyby tušil, že za ním je klenba rene-

sanční luteránské kaple...
A v této nádheře nyní prokvétá vzlí-

nající vlhkost z nezajištěné sousední 
stavby.

„Bohužel, vlhkost a vyboulená a opa-
dávající omítka, to je to, co vidíme. Ale 
co je očím skryto, to je statické narušení 
štítové stěny, které dosud nikdo neřešil,“ 
je Zdeněk Ulrich rozhořčen nezá-
jmem svého souseda. Vedlejší poze-
mek, kde začala stavba budoucí rezi-
dence Bílý lev, vlastní společnost VHS 
Bohemia.

Naopak radost mají Ulrichovi z neče-
kaného zájmu veřejnosti o Veliš.  „Neu-
stále máme pozitivní reakce na opra-
vený historický dům. Pro mne je veliká 
radost, že Veliš žije a lidé si sem našli 
cestu. V zahrádce si dávají schůzky, cho-
dí si k nám odpočinout. Domu se zkrát-
ka podařilo vrátit jeho ztracenou duši,“ 
chválí si majitelka.

Při loňském slavnostním otevře-
ní se ve sbírce na podporu občanské-
ho sdružení VerVia vybralo 25 tisíc 
korun. Sdružení pracující s rodinami 
handicapovaných dětí na Žďársku tak 
mohlo zaplatit delší canisterapii pro 12 
dětí. „Máme zprávy, že léčebný kontakt 
se psem dětem velmi pomáhá, a z toho 
mám velkou radost,“ říká Vlasta Ulri-
chová. 

A perlička na závěr: vzpomínáte na 
zavěšené deštníky ve dvoře Veliše? 
Atrakce vyhledávaná hlavně rodin-
kami s dětmi se na léto opět vrátí. Jak 
říkají Ulrichovi, nechali se inspiro-
vat podobnou výzdobou v Sarajevu. 
Ovšem ty velišovské deštníky ma-
jí národní barvy. Připomínají loňské 
jubileum republiky. 

VyBoUleNá a opadávající omítka v renesanční komnatě je dle majitelů Veliše 
důsledkem nezajištěné sousední stavby. Foto: Lenka Kopčáková

Příběhy hotelu Veliš. Pomůžete je oživit?

Symbol Veliše - lev skutečně 
padl do kolíbky. Jak se to sta-
lo? Na to před časem pro ŽN 
vzpomenula Božena Stehlíko-
vá, bývalá vedoucí Sboru pro 
občanské záležitosti. 

Jednou, vlastně už nejméně 
před čtyřiceti lety, prý přišli 
s předsedou MěNV Antoní-
nem Bubákem na radnici dřív, 
aby se v obřadní síni připravili 
na svatební den. „Koukla jsem 
z okna do náměstí, a najednou 
mi to došlo - na Veliši chybí lev! 
Předseda se divil, vždyť majite-
lé nic neoznámili. Tak rychle ke 
Karenům... Zrovna dům opra-
vovali. Také se divili. Vyběhli na 
střechu – a on tam chudinka lev 
ležel – jako v kolíbce. Asi se něco 
uvolnilo,“ myslí Božena Stehlíko-
vá. 

Lev naštěstí spadnul do prosto-
ru mezi atikou a střechou, který 
tvarově připomíná kolíbku. Upad-
la mu však korunka a ulomil se jeho 
rozeklaný ocas. „Město se pak stara-
lo, aby majitel domu lva vrátil na mís-
to. A to se stalo,“ ohlíží se pamětnice. 
Jenže po nutné opravě sochy měl lev 
z Veliše jen obyčejný ocas a korunka 
se také zdála jiná. 

Z pohledu heraldiky tak po deseti-
letí z domu shlížela lvice. Pohlaví u 
erbovních zvířat totiž heraldika roze-

znává tak, že pokud má zvíře nějaký 
nepárový orgán zdvojený - nejčastěji 
hlavu nebo ocas - je to samec. Český 
lev ve státním znaku má proto oca-
sy dva. Populární výklad říká, že dva 
ocasy českého heraldického lva sym-
bolizují i spojení Čech a Moravy, 
kterým Přemyslovci vládli v době, 
kdy lva získali do svého erbu.

Jak dle svého pátrání vysvětlu-
je současný majitel domu Zdeněk 
Ulrich, při opravě také na sochu 

nanesli novou vrstvu, takže lev 
dostal hrubší a jednodušší rysy 
a změnil se v albína. Byl snad 
podle něho pojmenován sou-
sední Bílý lev. 

„Naším cílem bylo nyní navrá-
tit lvovi autentickou podobu. 
Restaurátor pracoval podle dobo-
vých snímků,“ informuje. 

U toho Zdeněk Ulrich nemo-
hl na střeše chybět. „Viděl jsem, 
že lev má na zádech odlepenou 
aktuální vrstvu, a pod ní je sku-
tečně ten ,pískovcový´ lev od 
Štursy,“ říká. 

Dnes je dvouocasý lev znovu 
v kondici a kraluje žďárskému 
náměstí. Září barvou materiá-
lu, z něhož je vysochán a dostal 
i zlatou korunku. 
„Velmi stojíme o podobné histor-

ky. od jedné pamětnice jsme při 
loňském otevření Veliše vyslech-
li vyprávění, že před válkou byla 

socha lva ukryta v provazovém hníz-
dě a snesena do půdy hotelu,“ říká pro 
zajímavost Vlasta Ulrichová. Údaj-
ně je o tom i zápis v městské kroni-
ce. Navenek se mělo zato, že socha 
byla zničena nebo ukradena, žďárští 
patrioti ale lva schovali, aby nepři-
šel k úhoně. Podobně byl přes vál-
ku ukryt i symbol Sokolů ze sloupu 
městské sokolovny. -lko-

PůVoDNí socha lva ve štítu hotelu Veliš.
 Zdroj: archiv Regionální muzeum

O tom, jak lev padl do kolíbky

O posledním březnovém víkendu 
nám ukrojí hodinu spánku pravidelný 
přechod na letní čas. 

V noci ze soboty na neděli 31. března 
se hodiny ve dvě ráno posunou o hodi-
nu vpřed. Na zimní čas opět přejdeme 
v noci na neděli 27. října, kdy se ručič-
ka vrátí ze 3.00 na 2.00 hodiny ráno. 

Věděli jste, že letní čas letos 1. dub-
na slaví 40 let od svého každoročního 
zavedení v Československu? Stalo se 
tak v roce 1979, ale nebyl novinkou. 
Letním časem se z úsporných důvodů 
řídili Češi už za 1. sv. války (30. 4.- 1. 
10. 1916), a pak znovu za Protektorá-
tu Čechy a Morava. Zrušen byl v roce 
1950.

Poválečné Československo přineslo 
světový unikát v podobě zavedení zim-
ního času. Platil od 1. 12. 1946 do 23. 
2. 1947. To, že se ručičky posunuly o 
jednu hodinu dozadu, bylo do té doby 
ve světě nevídané.  -lko-

Letní čas má výročí

ZAčíNá nám letní čas.
 Foto: pixabay.com


