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Úvod
Zadání stavebnì historického prùzkumu (dále jen SHP) domu èp.49 v Hronovì je jedním z prvních krokù
k postupné obnovì této pro mìsto významné památky, která se do veobecného kulturního povìdomí dostala pøedevím díky pozornosti, kterou jí ve svém literárním díle vìnoval Alois Jirásek.
Mìsto Hronov, které areál bývalého svobodného dvora koupilo od døívìjího Cottexu, a. s. v likvidaci, zamýlí
jeho obnovu s vyuitím pro technické sluby mìsta. Nejhodnotnìjí dochovaná èást dvora - obytné stavení, je je
vlastním pøedmìtem SHP - má být vyuita pro kanceláø tech. slueb a expozici pøibliující návtìvníkùm tuto památku a její historii.
Sta dìjin objektu je pøevzata se svolením autora z textu PhDr. Ladislava Hladkého, CSc. z Okresního muzea
Náchod pøipraveného pro prohláení objektu za kulturní památku. Byla publikována pod názvem Tvrz a svobodný
dvùr v Hronovì v Hlásce, zpravodaji klubu Augusta Sedláèka, roèník VII, 1996. Oproti stavu zachycenému tímto
textem dolo ji po dlouhých peripetiích památkového zájmu sahajícího k r.1923 k zápisu objektu do ústøedního
seznamu nemovitých kulturních památek pod r.è. 6036.
Pro prùzkum jsme mìli k dispozici nepøíli dokonalé èásteèné zamìøení stávajícího stavu objektu z kvìtna 1996
(Asspro Náchod - pouze pøízemí a schema krovu) mající obvyklé nedostatky neprofesionálních zamìøení (zpravoúhlení pùdorysu, chybnì zakreslené nebo chybìjící klenby a záklenky, zjednoduené zakreslení výplní). Proto bylo
v rámci stavebnì historického prùzkumu provedeno domìøení pøízemí a krovu a zamìøení patra, a to mìøením pásmem
a dvoumetrem, bez nivelaèního pøístroje a pøipojení na trigonometrickou sí.

Dìkujeme ing. arch. Jiøímu kabradovi za laskavé poskytnutí fotodokumentace ze spoleèného pøedbìného
prùzkumu z roku 1992, konzultaci problému dymného provozu domu a upozornìní na analogii Dlaskova statku
v Dolánkách u Turnova a ing. arch. Petru Dostálovi za poznatky ze stavebnì historického prùzkumu Dlaskova statku.
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Dìjiny objektu
Poèátky Hronova (okr. Náchod) souvisejí nepochybnì s kolonizaèní èinností pana Hrona z Náchoda
(doloen v letech 1241-1289) z rodu Naèeraticù, prvního známého dritele náchodského panství (Gron de Nachod - 1254)1 a významného rádce i diplomata krále
Václava I. Mùeme oprávnìnì pøedpokládat, e ji pan
Hron z Náchoda zde nìkdy kolem poloviny 13 století na
ochranu severní hranice svého panství a kolemjdoucí
obchodní stezky zaloil vodní tvrz, která tìila
z výhodné polohy na pravém bøehu øeky Metuje. Pravdìpodobnì døevìné stavby byly (vèetnì hospodáøských
objektù) obehnány sypaným valem a s øekou propojeným pøíkopem, do nìho se na západní stranì pøivádìla
voda ze Zbeènického potoka (jinak také Materníka).
Mokøiny, je se rozprostíraly v sousedství, byly pozdìji
pøemìnìny na rybníèky.2 Na protìjím (levém) bøehu
Metuje vznikla vesnice Hronov pojmenovaná po svém
zakladateli, nad ní asi 400 m proti proudu øeky byl na
návrí nìkdy v první polovinì 14. století postaven kostel Vech svatých, z jeho pùvodní gotické dispozice
zùstalo knìitì s èásteènì dochovaným ostìním gotického okna. První zpráva o nìm (a souèasnì vùbec první
písemný doklad o Hronovì) pochází ze 3. èervna 1359,3
kdy urozený pán z Náchoda, øeèený z Dubéustanovil
na zdejí faru po odstoupení plebána (faráøe) Alberta jako
nového plebána Jakuba Maurici (Maøíkova?) z Dymokur.
Hronovská fara byla tehdy (za prvního praského arcibiskupa Arnota z Pardubic) spolu s dalími 36 farami zaèlenìna do dobruského dìkanátu náleejícího
k hradeckému arcidiakonátu.4
V r. 1412 zemøel bez dìdicù Jetøich z Janovic (náchodské panství drel asi od r. 1392) a jeho zboí spadlo
jako odúmr na krále Václava IV., jen je tého roku udìlil svému oblíbenci, slezskému lechtici Jindøichu Leflovi z Laan, stoupenci a pozdìjímu ochránci M. Jana
Husa. Jindøich Lefl ji v r. 1414 s královým souhlasem
vymìnil Náchod s Boèkem z Kuntátu a Podìbrad za
Bechyni. V listinì ze 14. ledna 1415, jí si pan Boèek
nechal od krále potvrdit drbu panství, je hned po Náchodì (hradu a mìstu) uveden Hronov, který je zde poprvé oznaèen jako mìsteèko (oppidum).5
V r. 1422 a znovu v r. 1425 se pøipomíná první
známý dritel hronovské tvrze Matìj z Vlènova sedìním
na Hronovì 6 pokadé jako sluebník Viktorína
z Podìbrad, husitského hejtmana, Boèkova syna a otce
pozdìjího krále Jiøího z Podìbrad. Byl tedy jedním
z náchodských manù, pøísluníkù nií lechty, kteøí byli
za propùjèené zboí povinni vojensky pøispìt svému
pánu. Manské zøízení na náchodském panství vzniklo
patrnì ji ve 14. století, nic bliího vak o nìm nevíme;
nástupci manù byli pozdìjí svobodníci.
Od r. 1437 sedìli na tvrzi Ivan ze ampachu a jeho
syn Martin,7 blízcí pøíbuzní Jana Koldy ze ampachu,8
jen se 29. záøí 1437 zmocnil pøepadem mìsta a hradu
Náchoda, po nìm se poté psal. V plánech Jana Koldy,

bývalého táborského hejtmana (bojoval v bitvách
u Tachova a u Lipan, pokraèoval v ozbrojeném odporu
proti Zikmundovi a jeho zeti Albrechtovi Rakouskému
a patøil k pøedním stoupencùm volby polského prince
za èeského krále) zøejmì hrála hronovská tvrz dùleitou
roli; navazovala na soustavu hradù jeho severních pøátel
Matìje Salavy z Lípy a na Skalách a Hynka z Dubé a na
Adrpachu a pøímo na sousední tvrz na Homoli ve Velkém Døevíèi. V letech 1445 - 1447 nacházíme na tvrzi
jako mana panoe Vaòka Nosalovského st. z Nosalova,
od r. 1447 jeho syna Vaòka Nosalovského ml.9 Na jaøe
1456 zemský správce Jiøí z Kuntátu a Podìbrad oblehl
a dobyl tvrz v Èerníkovicích, rodové sídlo Koldù ze
ampachu, a hrady Rychmberk a Náchod.10 Vanìk Nosalovský ml. z Nosalova byl zbaven úøadu náchodského
purkrabí, jím byl od r. 1453, a zøejmì mu bylo odòato
i hronovské manství. Jaký vztah mìl k hronovské tvrzi
Petr z Hronova, který v r. 1457 opovìdìl s ostatními urozenými pøísluníky roty Jana Koldy ze ampachu polskému králi pro neplacení oldu,11 bohuel nevíme.
Hronovská tvrz je naposledy zmiòována k r. 1462,
kdy náchodský mìstský písaø imon z Chøenovic zapsal
na svou louku za tvrzí dluh 20 kop groù èeských pavliovským sousedùm Janu Kadeøávkovi a jeho synu Jiøíkovi.12 Zda byl imon z Chøenovic hronovským manem,
není jisto. Pro tuto monost by snad svìdèilo pouze to, e
za tvrzí Hronovem vecky pozemky patøívaly ke tvrzi,
a tudí manovi.13 V r. 1497, kdy Jindøich st. kníe Münsterberský, syn krále Jiøího, zastavil náchodské panství
Janu petlovi z Prudic a lebù, se manství v Hronovì
neuvádí. Znovu se vak objevuje v r. 1500 pøi definitivním postoupení panství Janu petlovi Jindøichovými
dìdici.14 Souèasnì se v Hronovì k r. 1500 pøipomíná
rychta krom svobodného15 (témìø jistì dvora). Z tvrze,
která zanikla do konce 15. století, se stal svobodný dvùr.
Sníený násep a zanesený pøíkop, je obepínaly stavení
svobodného dvora, i prohlubenina, jí se pøivádìla do
pøíkopu voda ze Zbeènického potoka, byly znatelné jetì v 80. letech 19. století.16
Z formulace rychta krom svobodného k r. 1500
vyplývá, e svobodný dvùr nebyl totoný s rychtou17 a e
hronovské manství nebylo pøemìnìno na svobodnou rychtu; jak se domnívali nìkteøí autoøi18 a jak se nìkdy stávalo. První známý majitel svobodného dvora Matìj Michal, øeèený Dvoøák, je uveden k r. 1587. V r. l593 ho
vystøídal Bartolomìj Kvirenc,19 který na dvoøe sedìl celých 30 let; od nìho jej získal výmìnou za selský grunt
v Babí Matìj Marík (doplatil jetì velmi slunou sumu
1250 kop groù míeòských). Jeho syn Jan prodal svobodný dvùr v r. 1679 Pavlu idovi, od nìho jej jetì
tého roku koupil za 745 kop groù míeòských Matìj
Jirásek,20 pøísluník rodu, který zde hospodaøil pøes 200
let do r. 1882. (Z vedlejí linie tohoto rodu Jiráskù dvorských pocházel také spisovatel Alois Jirásek.) Majitelé
dvora s rodinou byli osobnì svobodni; pøedevím byli
osvobozeni od roboty. Byli vak, stejnì jako ostatní svobodníci z náchodského panství, povinni za svou vrchností, cestovala-li do Prahy nebo do Vídnì, vozit rùzné
potøeby. Mimo to vozili do Náchoda sùl a víno. V r. 1688
byla tato nepøíjemná povinnost pøevedena na stálý roèní
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plat 170 zlatých, z nich na hronovský svobodný dvùr
pøipadlo 12 zlatých 8 krejcarù.21 Svobodný dvùr byl samozøejmì nejdraí usedlostí v Hronovì; jinak se ceny
hronovských selských gruntù po tøicetileté válce
i pozdìji, na poèátku l8. století, pohybovaly od 30 do 70
kop groù míeòských.22
Na jaøe 1889 M. J. Oberländer a L. Morawetz, textilní podnikatelé z Úpice, zahájili na sousedním lánu výstavbu mechanické pøádelny bavlny;23 tehdy vzala èást
valu a pøíkopu za své,24 zbytek pak témìø zmizel deset let
nato. 25 Tok Zbeènického potoka byl obrácen k jihu
a èásteènì pøekryt. Pozùstatkem pùvodní tvrze byl tzv.
pustý sklep pod stodolou, která vyhoøela krátce pøed první svìtovou válkou. Sklep, do nìho si Hronovtí v dobì
válek (naposledy podle svìdectví A. Jiráska za pruskorakouské války v r. 186626 ukládali cenné pøedmìty, byl
zèásti zruen. V posledních desetiletích slouil k uloení
brambor pro závodní jídelnu bývalého závodu Tepna 10.
V r. 1921 firma Hronovská pøádelna bavlny v Hronovì,
spol. s r. o., jí dvùr patøil, poádala mìsto o odprodej
ulièky mezi dvorem a továrnou.27 Tehdy byla tato ádost
odloena. Dva roky nato, v r. 1923, se firma obrátila na
mìstskou radu se ádostí o zboøení objektu, na jeho
místì chtìla vybudovat ústøední kanceláøe. Starosta
mìsta Fr. efelín prosil majitele pøádelny o zachování
Dvora, e je to pøáním naeho rodáka Mistra Aloise
Jiráska. Mìstská rada po delí debatì ádost pøádelny
zamítla.28
Vedení pøádelny se odvolalo k obecnímu zastupitelstvu, které ádost projednávalo 15. listopadu 1923 ve
velmi runé schùzi. Protoe firma nabízela mìstu za souhlas se zboøením dvora stodvacet tisíc korun (s tím, e
tam, kde dvùr stával, umístí pamìtní desku), byl výsledek hlasování nasnadì: 25 hlasù pro zboøení dvora
a pouze 5 hlasù pro jeho zachování.29 Proti tomu usnesení obecního zastupitelstva podalo protest adresovaný
Památkovému úøadu v Praze sedm místních spolkù (Klub
èeskolovenských turistù, TJ Sokol, Sbor dobrovolných
hasièù, Sportovní klub Hronov, Spolek divadelních ochotníkù, Národní jednota severoèeská a pìvecký spolek
Dalibor). Text protestu byl vyloen k podpisu v rodném
domku A. Jiráska a jen 25. listopadu 1923 jej podepsalo
700 hronovských obèanù. Je zajímavé, e k rozhodnutí
nechat zboøit dvùr dospìli zástupci zcela protikladých
politických stran zastoupených v obecním zastupitelstvu,
a sice sociální demokraté, èeskoslovenití socialisté, komunisté, lidovci a prùmyslníci. Tyto strany uskuteènily
v hotelu U mostu veøejnou schùzi, na ní dokazovaly,
jaký prospìch z rozboøení Dvora Hronovu nastane.
Asi proto, e hronovské obyvatelstvo se rozdìlilo na pøívrence a odpùrce zboøení dvora, majitel Dvora nechal potom budovy opraviti.30 Pøípad svobodného dvora mìl dohru ve schùzi obecního zastupitelstva 29. dubna 1924, v ní se jednalo o stanovení objektù, je by
mìly být zachovány jako památky. Terèem se pro svùj
negativní postoj stal starosta mìsta Frantiek efelín, který po výtce, e nemìl tak jednati jako starosta mìsta
Hronova, nýbr jen jako obèan jiný,31 prohlásil, e ne-

chce býti pøekákou rozvoje mìsta Hronova a e skládá
úøad starosty a zachování Dvora bude chrániti jako
obèan.32 Do pøítí schùze obecního zastupitelstva konané 20. kvìtna 1924 zaslal písemnou resignaci.33
Zamítavému postoji èásti hronovského obèanstva
ke zboøení dvora se nemùeme divit. Dvùr byl vdy povaován za objekt úzce související s dìjinami obce. Tento
pocit byl jetì vystupòován tím, e svobodný dvùr se stal
i dùleitou slokou dìje Jiráskovy románové kroniky
U nás (kde jeho majitelé vystupují pod pozmìnìným
jménem Jírovcové) a posléze i tím, e A. Jirásek dvoru
i jeho obyvatelùm vìnoval pasá ve svém memoárovém
díle Z mých pamìtí.34 Aèkoliv zatím nebyl proveden
dùkladný stavební prùzkum bývalého svobodného dvora èp. 49, je zøejmé, e obytný èásteènì zdìný objekt
s døevìným roubeným pøístavkem a podezdìným polopatrem pochází z poèátku druhé poloviny 18. století.
Poslední stavební úpravy vlastního obytného stavení se
zøejmì uskuteènily ve 30. letech 19. století. K nìmu kratí stranou pøiléhá hospodáøské stavení (pùvodnì zøejmì
chlévy), nyní také èásteènì obytné, jeho úpravy byly
provádìny ve 20. století. Ze sklepa je viditelný pouze
krátký úsek rubu klenby v podlaze jiní èásti novodobé
kùlny, sklep sám je zasypán èi zabetonován.
Jsem pøesvìdèen, e ani dnes, kdy mìsto Hronov
celý areál bývalého svobodného dvora koupilo od døívìjího Cottexu, a. s. v likvidaci,35 nejde a nemùe jít
o nìjaké staromilství, usilují-li mìstský úøad a mìstské
zastupitelstvo o zapsání objektu do státního seznamu
kulturních památek36 a v dùsledku toho také o jeho restauraci a renovaci, zejména uváíme-li, e dvùr je jednou z posledních budov ve mìstì, je dokládají pùvodní
zástavbu. Nesmíme dopustit, aby to, co se nepodaøilo
naim pøíli materialisticky myslícím pøedkùm, se stalo
skuteèností dnes, resp. v nejbliích letech.
Poznámky:
1) - Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae
V,1. Ed. S. Duková - J. ebánek. Praha, Academie 1974,
è. 33, s. 72 - 73; A. Profous, Místní jména v Èechách.
Jejich vznik, pùvodní význam a zmìny III (M-Ø). Praha, Èeská akademie vìd a umìní 1951, s. 174. Pøíspìvek by1 uveøejnìn v hronovském mìsíèníku U nás Hronovské listy, 1995, è. 10, 11, 12, nepag. Pro Hlásku, Zpravodaj Klubu Augusta Sedláèka jsem jej upravil a pøedevím doplnil poznámkovým aparátem. Text
pùvodnì vznikl jako podklad ádosti pro prohláení
objektu bývalého svobodného dvora za kulturní památku.
2) - A. Sedláèek, Hrady, zámky a tvrze Království èeského V. Praha, F. imáèek 1887, s. 51; Fr. Souèek, Hronov nad Metují. In: Ratibor. Politicko - belletristický
list pro zájmy kralohradeckého kraje, r. IX, 1892, s. 312;
tý, Zaloení tvrze a mìsta Hronova. In: Od kladského pomezí, r. 1, 1923, s. 45 - 47, zde s. 46; A. Jirásek,
Z mých pamìtí I. Poslední kapitoly k nové kronice
U nás. Praha, J. Otto 1911 (1. vydání), s. 19.
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3) - Liber primus confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidoecesim nunc prima vice
typis editus inchoans ab anno 1354 usque 1362. Ed. F.
A. Tingl. Pragae, Greger 1867, s. 94; A. Profous, c. d.
I (A-H). Praha, Nakladatelství Èeskoslovenské akademie vìd 1954 (reprint vydání z r. 1947), s. 780. Driteli náchodského panství tehdy byli bratøi Hynek a Jeek
z Náchoda a Dubé, synové Hynka, jinak Hajmana
z Dubé (uvádìn poprvé k r. 1325), jemu panství pøedal Jan Lucemburský. (Viz A. Sedláèek, c. d., s. 10.)
4) - J. Kurka, Archidiakonáty kouøimský, boleslavský,
hradecký a diecese litomylská (Místopis církevní do
roku 1421). Praha, Èeskoslovanská tiskárna 1914.
5) - Archiv èeský èili staré písemné památky èeské
i moravské z archivù domácích i cizích III. Ed. Fr.
Palacký. Praha 1844, è. 153, s. 485; J. M. Ludvík, Památky hradu, mìsta a panství Náchoda i vlastníkùv
jeho. Hradec Králové L. Pospíil 1857, s. 42; J. K. Hrae, Dìjiny Náchoda I. Od nejstarích dob a do bitvy
na Bílé hoøe. Náchod 1895, s.100.
6) - J. M. Ludvík, c. d., s.101.
7) - A. Sedláèek, c. d., s. 51. Nìkteøí autoøi (napø. Fr. Souèek, Hronov, s. 344), uvádìjí k. r. 1437 také Kokumena z Hronova se synem Janem, rovnì pøíbuzné Jana
Koldy ze ampachu.
8) - O nìm viz Vl. Jeek, Koldové ze ampachu. In: Hradecký kraj 1959, s. 98-108; Vl. Wolf, Jan Kolda st.
a ml. ze ampachu. ln: Krkonoe - Podkrkonoí 1,
1963, s. .52-58. V poslední dobì se V1. Wolf pøiklonil
k závìru, e Jan Kolda ze ampachu a na Náchodì
byl pouze jeden (v nepublikované pøednáce z 30.
srpna 1995 pro Letní kolu historikù poøádanou poboèkou Historického klubu v Hradci Králové
a katedrou historie Pedagogické fakulty Vysoké koly
pedagogické v Hradci Králové).
9) - Fr. Souèek, Hronov, s. 356. Dva Nosalovské (Vaòka
st. a Vaòka ml. - otce a syna) zná také J. K. Hrae, c. d.,
s. 650, zatímco J. M. Ludvík, c. d., s. 101, a A. Sedláèek, c. d., s. 51, uvádìjí pouze jednoho (stejnì tak autor hesla Hronov, in: Tomá imek a kol., Hrady, zámky a tvrze v Èechách, na Moravì a ve Slezsku 6. Východní Èechy. Praha, Svoboda 1990, s. 144).
10) - W. W. Tomek, Zprávy o dobytí Náchoda proti Janu
Koldovi roku 1456. Zvlátní otisk ze zpráv o zasedání
Královské èeské spoleènosti nauk. Praha, Grégr 1882,
4 s. Do mìsta Jiøí z Podìbrad vstoupil 22. dubna, hradu dobyl útokem 3. kvìtna 1456. (Za upozornìní na
Tomkùv pøíspìvek dìkuji panu Oldøichu afáøovi, kronikáøi mìsta Náchoda).
11) - Vl. Jeek, c. d., s. 105; A. Jirásek, c. d., s. 19. Okresní
muzeum (dále jen OM) Náchod, dodateèné zápisy
a doplòky k cit. práci Fr. Souèka Hronov, sbírky Jiráskova muzea (dále jen JM) v Hronovì, sign. A 872,
uvádìjí text opovìdného listu, který nalezl (zatím neznámo, kde) A. Jirásek: Já, Jan z Volenice, proti
nejjasnìjímu knìzi, knìzi králi Kazimírovi polskému, knìzi velikému litevskému, dìdici ruskému, pánu
pruskému, vystøiehám sie se vemi svými podle pánie

Koldovy roty. Pavel z Kostelce, Petr z Hronova a to
svú èest ohrazujem.
12) - Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Náchod, fond
Archiv mìsta Náchoda, kniha è. l, fol. 55 b.
13) - Fr. Souèek, Hronov, s. 356.
14) - J. K. Hrae, c. d., s.158-159.
15) - J. M. Ludvík, c. d., s.101.
16) - A. Sedláèek. c. d., s. 51; F. Souèek, Hronov, s. 312;
tý, Zaloení, s. 46; A. Jirásek, c. d., s. 20.
17) - Hronovský rychtáø je poprvé uveden k r. 1487. (Viz
Fr. Souèek, Hronov, s. 382).
18) - A. Sedláèek, c. d., s. 51; jako historický fakt uvádí
autor hesla Hronov, in: T. imek a kol., c. d., s.144.
19) - V. Müller. Svobodníci. Pokus o monografii ze sociálních dìjin èeských 15. a 16. století. Praha, Královská èeská spoleènost nauk 1905, bohuel ádného ze
dvou v 16. století doloených hronovských svobodníkù neuvádí.
20) - Posloupnost dritelù svobodného dvora viz. Fr. Souèek, Hronov, s. 408 a 498. Struènì ji uvádí také
A. Jirásek, c. d., s. 20.
21) - A. Jirásek, c. d., s. 20.
22) - Fr. Souèek, Hronov, s. 498.
23) - SOkA Náchod, fond Okresní úøad Náchod, ivnosti,
sign. 15-H. Dále viz L. Hladký, Z dìjin dneního závodu Tepna 07 v Hronovì (1889 - 1989). In: L. Hladký - L. Kollert - M. Novák, Století dneního závodu
Tepna 07 v Hronovì. Hronov, Tepna 07 1989, nepag.;
tý, Textilní prùmysl na Náchodsku do první svìtové
války. Kandidátská disertaèní práce. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1993. Strojopis, s.116.
24) -A. Jirásek, c. d., s. 20: Na tom valu jsem se jako
chlapec dost nahonil. Dnes po nìm sotva patrná stopa.
Z polovice jej znièili, kdy r. 1888 (správnì 1889, viz
pozn. è. 23 - pozn. aut.) v samém sousedství na volném lánu zemanském, kde se obilí vlnívalo, vystavìli továrnu.
25) - OM Náchod, sbírky JM v Hronovì, cit. sign. A 872:
Z jara r. 1899 dal p. Robert id (majitel èp. 49) strhnouti násep, a tak poslední èást znièena. Jetì je vidìti pøíkop arci ji velmi mìlký. U samého plotu sadu je
vidìti jetì ústí potùèku od Zbeèníka. A. Jirásek, c. d.,
s. 20, poznamenává: Druhá èást náspu skoro úplnì
rozkopána pøed nìjakým rokem za opravy dvorských
pøístavkù. Tenkráte tam nali dukát z èasù uherského
krále Sigmunda. Zlatý ten peníz, který snad nìkterý
z tìch hronovských lechticù pøivezl z vojanské sluby z Polska neb Uher, mám na památku.
26) - A. Jirásek, c. d., s. 225.
27) - SOkA Náchod, fond Archiv mìsta Hronova, kniha è. 1 E, zápis o XXI. øádné schùzi obecního zastupitelstva (dále OZ) z 25. øíjna 1921, bod 7, s. 685 -686;
dále kronika mìsta Hronova I, zápisy kronikáøe Václava Gulta, s.163. Tato cesta byla veøejným statkem; OZ
se usneslo zbavit ji povahy veøejného statku a poádat
o její vylouèení z veøejnosti Okresní správní komisi
v Náchodì a dalí pøísluné úøady.
28) - Tamté, cit. kronika, s. 163.
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29) - Tamté, kniha 1 F, zápis o I. øádné schùzi OZ z 15.
listopadu 1923, bod 5, s. 273 - 277; cit. kronika, s. 163
- 164.
30) - Tamté, cit. kronika, s. 164 - 165.
31) - Tamté, cit. kniha 1 F, zápis o V. schùzi OZ
z 29. dubna 1923, bod 15, s. 349 - 350; cit. kronika;
s. 194.
32) - Tamté, cit. kniha, cit. zápis, s. 350; cit. kronika
s. 194.
33) - Tamté, cit. kniha, zápis o VI. schùzi OZ z 20. kvìtna 1923, bod 8, s. 367; cit. kronika, s. 195.
34) - A. Jirásek, c. d., s. 19 - 23.
35) - Mìstské zastupitelstvo (dále jen MZ) v Hronovì
schválilo koupi objektu bývalého svobodného dvora
na svém zasedání 4. kvìtna 1995 (viz zápis, bod
4.6 usnesení).
36) - Podání návrhu na uznání objektu za kulturní památku schválilo MZ v Hronovì na svém zasedání
27. èervna 1995 (viz zápis, bod 4.6 usnesení). Podle
sdìlení starosty mìsta Hronova ing. Miroslava Houka byla ádost ji odeslána.

Sta dìjin objektu PhDr. Ladislava Hladkého z Okresního muzea Náchod, CSc. byla publikována pod názvem Tvrz
a svobodný dvùr v Hronovì v Hlásce, zpravodaji Augusta Sedláèka, roèník VII, 1996.
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Architektonický rozbor

sínì jsou druhotnì zazdìné vstupy do zadního hospodáøského køídla dvora.

Základní charakteristika stavby

Do patra se vystupuje po ebøíkovém døevìném
schoditi vloeném v pøízemí do zadního výbìku sínì,
v patøe do zadní západní bednìné komory, a ústícím do
úzké horní sínì, leící nad chodbovitou èástí dolní sínì a
zaujímající celou hloubku domu. Po jejích stranách jsou
situovány dvì dvojice místností - zadní západní horní
komora nad zadním výbìkem dolní sínì, zadní východní horní komora nad dolní komorou, pøední západní horní komora nad síní pøi svìtnici a po její stranì nepøístupná místnost nad kuchyní, do ní je na stranì svìtnice
vloen komín. Komory jsou pøístupné pøímo z horní sínì,
stejnì jako pavlaè v íøi sínì a zadní horní komory na
východní stranì. Propojení do polopatra zadního hospodáøského køídla po døevìných schùdcích na západním
konci síni je dnes uslepeno èerstvou zazdívkou. Èást nad
svìtnicí vymezená nízkým nadroubením je nepøístupná
a kryta podlahou v úrovni krovu.

Areál bývalého svobodného dvora èp. 49 je situován na pravém bøehu øeky Metuje, západnì od námìstí,
s ním jej spojuje mostek pøes Metuji ústící do úzké ulièky jinì od námìstí. Vzhledem k dlouhé tradici místa,
v nìm existovala støedovìká manská tvrz, je to situace
v historické urbanistické struktuøe mìsta velmi významná.
Dvùr má dnes pøiblinì tvar obráceného písmene
U. Pøízemní, v zadní èásti patrový dùm leí pøi jeho východní stranì, podélnì s cestou podél øeky, k ní vybíhá
støední výstupek roubené svìtnièky po stranì dnes uslepeného vstupu prùchozí sínì a k ní se otáèí i reprezentativní pavlaè komorové zadní roubené èásti domu. Z pøedzahrádky pøed východním prùèelím domu zde zùstaly
zachovány pouze kamenné sloupky plaòkového plotu
(tøi stojící, jeden leící). Pøi jiním konci domu navazuje
ohradní zeï s brankou a vjezdem uzavírající prostor dvora. Paralelnì s domem na západní stranì parcely jinì od
nìj je situována novodobá kolna, pod ní se nalézá do
poèátku tohoto prùzkumu pøístupný, dnes zabetonovaný, sklep. V zadní èásti se na dùm napojuje patrové severní hospodáøské køídlo. Jinì pod dvorem je areál oputìného zahradnictví v místì zahrady. Severnì pak areál textilního závodu, do nìj se obrací zadní títové prùèelí
domu a zadní podélné prùèelí jeho hospodáøského køídla. Areál je oddìlen provizorním oplocením.

Dùm
Velké obytné stavení obdélného pùdorysu s pøízemním výstupkem svìtnièky na stranì k øece, je v pøední èásti pøízemí, ve støední a zadní èásti patrové. Pøízemí
je a na výstupek roubené svìtnièky zdìné, patro vèetnì
nízké ohrádky nadroubení nad obytnou místností v pøední èásti domu pøevánì roubené z hranìných trámù.

Dùm - dispozice
Princip dispozice hlavního bloku domu je v pøízemí v zásadì trojdílný. Portálem ve dvorní stìnì se vstupuje do støední døíve prùchozí sínì, z ní jsou pøístupné
ostatní prostory v pøízemí s výjimkou výstupku svìtnièky. Vpravo za vstupem do sínì je to velká obytná místnost, rozlehlá a nápadnì vysoká, druhotnì rozdìlená na
tøi prostory a malou pøedsíòku propojující kuchyò se svìtnièkou. Zadní èást sínì zaujímá a na úzký chodbovitý
prùchod k dnes uslepenému vstupu od øeky ve východním prùèelí zaujímá na stranì obytné místnosti kuchynì.
Z ní je dnes pøedsíòkou vydìlenou ze svìtnice pøístupný
výstupek roubené svìtnièky. Kuchyni v zadním díle domu
odpovídá z chodby sínì pøístupná zadní dolní komora
s výraznì sníenou úrovní podlahy. Po její západní stranì zaujímá zadní díl pùdorysu výbìek sínì, do nìj je
vloeno jednoramenné ebøíkové schoditì do patra, bìící podél západní stìny zadní dolní komory. Do severozápadního kouta sínì je vestavìno WC. V západní stìnì

Do krovu se vystupuje ebøíkovým schoditìm
z horní sínì na stranì nepøístupné místnosti.

Dùm - prùèelí
Podélné západní vstupní prùèelí do dvora má po
pravé stranì zdìný blok obytné místnosti s ustupující
nadezdívkou a nad ní roubenou ohrádkou vyrovnávajícími rozdíl výek stìn nad pøední pøízemní a støední a zadní
patrovou èástí domu. Po levé stranì je i v patøe zdìná èást
prùèelí odpovídající vstupu do sínì. Prùèelí na této stranì vymezuje kolmo se napojující zadní patrové hospodáøské køídlo. Blok svìtnice, obracející se do dvora dvojicí oken, lemuje jednoduchý plochý lisénový rám. Dvoukøídlová dvojitá dovnitø a ven otevíravá okna dìlená do
køíe s horními a dolními jednotabulkovými køídly jsou
ve stuhových pravoúhlých ambránách. Vstup do sínì
zdùrazòuje pravoúhlý profilovaný portál s hladkým soklem a oválným terèem s monogramem R v nadpraí.
Pozoruhodné jsou masivní asymetrické døevìné dvoukøídlové historizující vstupní dveøe s trojdílným nadsvìtlíkem èlenìné vpadlými panely lemovanými ozdobnì
vyøezanými rámy s klikami s motivem lvíèkù. Nad nimi
v patøe je pak nízké dvoukøídlové ètyøtabulkové okno
horní pøední komory se segmentovým záklenkem. Pøed
vstupem je pøedsazen kamenný schodiový stupeò; pøi
podkopání vstupu pro pøípojky inenýrských sítí pøestavovaného zadního køídla dolo k rozlomení a odstranìní
stupnì druhého, niího. V bloku svìtnice je tìsnì k lemující lisénì na stranì vstupu vlomena nedokonèená rozvadìèová skøíò.
Jiní títové prùèelí s trojosým blokem svìtnice se
stejným èlenìním jako na výe popsaném západním prùèelí i s ustupující nadezdìnou a nadroubenou ohrádkou
s pøesahem zhlaví na nároích je zavreno jednoduchým
svisle bednìným laovaným títem skoseným polovalbou, který je pøedsunut pøed roubenou ohrádkou nad svìtnicí. Pøiblinì v polovinì výky títu je proøíznuta ètveøice kruhových výzorníkù sledující svým lichobìným
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rozmístìním tvar títu. Mezi nimi ze títu vystupuje pøipevnìná konzola vzduného elektrického pøívodu.
Východní prùèelí k Metuji výraznì rozèleòuje pøedstupující blok roubené svìtnièky se zdìnou svìtnicí
s nadroubením po stranì levé a patrovou v pøízemí zdìnou, v patøe roubenou èástí s pavlaèí pøed horní síní a zadní
komorou na stranì pravé. Svìtnice se na stranu k øece
obrací pouze jedním oknem, umístìným asymetricky blíe svìtnièce; èást prùèelí jí odpovídající je stejnì èlenìna jako na prùèelí západním a jiním. Svìtnièka roubená
z hranìných trámù na nároí svázaných na rybinu poloených na kamenném omítnutém soklu. Stìny srubu jsou
ztueny zevnitø a zvenèí svislými døevìnými sloupky
navzájem spojenými rouby. Boèní (jiní a severní) prùèelí svìtnièky jsou jednoosá, títové východní prùèelí
dvojosé, s dvojitými dvoukøídlovými estitabulkovými
okny ven a dovnitø otvíravými v tmavoèervenì natøených hladkých døevìných rámech. Nad okny jsou osazeny dvì kovové konzoly pro prapory. Je zavreno pøedsazeným svisle bednìným laovaným títem skoseným polovalbou, pod ní jsou proøíznuty dva kruhové výzorníky. Srub svìtnièky (i zadní komorové èásti) je z vnìjku
nìkolikanásobnì olíèen vápnem. Zdìné pøízemí patrové
èásti domu napravo od svìtnièky je hladké s barevnì
odlieným soklem. Èást odpovídající komoøe je zdùraznìna obdobným lisenovým rámem jako svìtnice. Lisénový rám, lemující kuchyni byl zøejmì naruen pøi uslepení vstupu do sínì a je z nìj zachována pouze èást pøi
svìtnièce. Prùèelí èlení dvojité dovnitø a ven otevíravé
dvoukøídlové estitabulkové okno kuchynì s vnitøní møíí
s provlékané tyèoviny a vnìjími køídly osazenými v líci
prùèelí, mení jednoduché za líc prùèelí osazené dvoukøídlové estitabulkové okno v místì vstupu do sínì
a malé zasunuté dvoukøídlové okénko komory s vnitøní
provlékanou renesanèní møíí. Roubené patro rytmizují
zhlaví trámù pøíèných stìn srubu. Trámy východní stìny
probíhají souvisle s viditelnými nastaveními tøí horních
trámù na stranì u svìtnièky (tj. v èásti odpovídající nepøístupné komoøe). Pøi støee svìtnièky je viditelné zhlaví výmìny související pravdìpodobnì s komínem. Vysunuté konce vazných a stropních trámù mají obvyklé tesaøské okosení. Døevìný portál horní sínì vedoucí na pavlaè má masivní trámovou zárubeò s probíhajícím pøekladem uprostøed segmentovì vybraným; je opatøen jednoduchými svlakovými dveømi. Ve stìnì zadní komory
je obdélný vìtrací otvor dovnitø s rozevøenými paletami. Pavlaè pøed horní síní a zadní komorou má jednoduché svisle bednìné zábradlí s laováním, které kryje zhlaví stropních nosných trámù pøízemí; dolní okraj kryje
ozdobnì vyøezávaná lita, horní profilovaná øímsièka. Na
zábradlí spoèívají ètyøi subtilní døevìné kuelkové sloupky pøisazené k vazným trámùm (zleva èi zprava proøíznutými).
Zadní títové severní prùèelí obrácené do dvora
textilního závodu má zdìné pøízemí opatøeno tvrdou
omítkou. Po pravé stranì je jednoduché dovnitø otevíravé dvoukøídlové okno sínì s møíí s provlékané tyèoviny
a jednokøídlové okénko záchodu s obdobnou møíí. Srub
patra je obílen s dvojicí ètvercových okének komor

v druhém trámu shora navenek s lehce ikmo stesaným
ostìním a dovnitø s rozevøenými irokými paletami. Prùèelí zavruje pøedstupující svisle bednìný laovaný tít
skosený polovalbou; pøiblinì v jeho polovinì probíhá
pøed ním vodorovná la, pod ní jsou ve títì proøíznuty
dva kruhové výzorníky.
Støecha nad hlavním blokem domu je hladká krytá
lepenkou, oboustrannì skosená polovalbou; pøiblinì
uprostøed ve høebeni je zdìný komín s jednodue tvarovanou hlavou odsazenou øímsou. Støecha svìtnièky kolmo k hlavní orientovaná se høebenem i okapem niím je
rovnì sedlová s polovalbou u títu.

Dùm - interiery
Pøízemí
Vstupní síò má pùdorys tvaru písmene T, tvoøeného vstupní èástí v íøi kuchynì, chodbovitým výbìkem
k bývalému vstupu od øeky a zadní dílem mezi komorou
a hospodáøským køídlem. Má obílený trámový strop s prkenným záklopem s laováním (s.v. pod záklop 2,43 m).
V èásti za vstupem pøed kuchyní jsou to tøi trámy (25/25
- 23/28 cm) s okosy a nábìhy orientované kolmo k dvornímu prùèelí; trámy po stranách vstupu jsou u dvorního
prùèelí podepøeny døevìnými sloupky. Chodbový díl
mezi zadní komorou a kuchyní má tøi stropní trámy paralelnì s podélným dvorním prùèelím kladené - oba okosené, tøetí, spoèívající na krajním trámu vstupního dílu a rizalitu komorové zdi, bez okosu. Pìt zbylých rùznorodých stropních trámù sínì kladených shodnì s dílem pøed
kuchyní je subtilnìjích (14/14 cm - 22/15 cm) s výjimkou oboustrannì okoseného trámu (20/27 cm), uloeného na krátkém výbìhu jiní komorové zdi. O nìj se opírá
svisle obednìná konstrukce døevìného ebøíkového schoditì do patra. Podlahu tvoøí dnes betonová mazanina;
kamenné desky dládìní sínì jsou viditelné na èásti
u vstupu. Hlavní vstup ze dvora ve paletové nice se segmentovým záklenkem. Napravo od nìj v stìnì svìtnice
je nika pùlkruhového pùdorysu s odkládací polièkou
zaklenutá konchou. V síni jsou "uloeny" vysazené vnitøní dveøe rámové konstrukce (døevìné panelované), které
propojovaly hlavní dùm se zadním hospodáøským køídlem; dalí dveøní køídla jsou uloena v horní síni. Oba
vstupy ve stìnì k dvornímu zadnímu hospodáøskému køídlu (jinìjí z nich s jednoduchým kamenným pravoúhlým portálem) jsou novì zazdìny. Rovnì záchod vestavìný v severozápadním koutì sínì má dveøní køídlo vysazeno. V podlaze u bývalého vstupu od øeky je vodovodní achta.
Hlavní obytná místnost je zdìná, druhotnì rozdìlená vloenými pøíèkami na tøi místnosti a malou pøedsíòku propojující kuchyò se svìtnièkou. Její celkové
pùdorysné rozmìry jsou úctyhodné - 7,90 x 7,15 m. Má
nápadnì velkou svìtlou výku (3,33 -3,38 m pod podhled záklopu). Stropní konstrukce je vynáena tøemi masivními stropními trámy, které jsou stejnì jako záklop
kryty rákosem a omítkou. Vzhledem k vyuití prostoru
jako skladitì nábytku a solidnímu prkennému podbití
záklopu nad rákosem, bylo mono provést pouze malou
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sondu prvního trámu na stranì u vstupu pøi dvorní stìnì,
odhalující jeho ukonèení s okosem a neodsazenými nábìhy. Niky vech oken obytné místnosti jsou paletové
se segmentovými záklenky s plnými parapety s døevìnou
krycí deskou. Okna v nich jsou èlenìná do køíe - dvojitá
dovnitø a ven otevíravá s horním a dolním jednotabulkovým køídlem z 20. let tohoto století. Vstupní dveøe a dveøe do jednotlivých èástí vydìlených z místnosti jsou døevìné rámové s výplnìmi z 20. let 20. století; vstupní dvoukøídlové dveøe v rámové zárubni z konce 19. století (vèetnì konických závìsù s bambulkami; klika je nová).
Prkenná podlaha.
Vnitøní prostor kuchynì má v hloubkových stìnách
(severní a jiní) segmentovì zaklenuté niky. Je zaklenut
segmentovými klenbami do traverz (s.v. 2,39 m). Na východní stìnì pøi vstupu do pøedsíòky vydìlené ze svìtnice zbytky paty starí klenby kuchynì. Jihozápadní kout
místnosti (na stranì k svìtnici a síni) je opatøen keramickým obkladem ze tøetí ètvrtiny tohoto století. Podlahu
tvoøí dlaba z estibokých èervených, èerných a bílých
dladic. Nika vstupních dveøí ze sínì i okna v protìjí
východní stìnì paletové se segmentovými záklenky.
Okenní nika s plným parapetem s døevìnou krycí deskou; okno dvojité dovnitø a ven otevíravé dvoukøídlové
estitabulkové z konce 19. století s vnitøní møíí
z provlékané tyèoviny. Vstupní dveøe ze sínì do místnosti otevíravé døevìné rámové s výplnìmi v rámové zárubni z konce 19. století (vèetnì kování - konické závìsy
s bambulkami, klika polygonálního profilu, zámek).
Vstupní dveøe do pøedsíòky vydìlené z obytné místnosti
pøed svìtnièkou døevìné rámové s výplnìmi a prosklením z 20. let tohoto století.
Svìtnièka sroubená z hranìných trámù je zevnitø
omítnutá, olíèená vápnem. Stìny jsou pod omítkou kryty
izolaèním obkladem (lepenka), který kryje i ztuující
sloupky pøi severní, východní a jiní stìnì. Místnost má
trámový strop (s. v. 2,35 m) se tøemi trámy, z nich trám
nad vstupními dveømi je zlomený a napadený spolu
s bezprostøednì související èástí záklopu a podhledu døevokaznou houbou. Trámy i záklop jsou podobnì jako
v hlavní svìtnici opatøeny omítnutým rákosovým podhledem (na záklopu na podbití prkny). Prkenná podlaha
kryta linoleem. Vstupní dveøe do místnosti otevíravé døevìné rámové s výplnìmi v horní polovinì prosklené z pøelomu 19. a 20. století s mosazným kováním. Okna dvoukøídlová dovnitø a ven otevíravá s køídly osazenými v líci
srubu; vnitøní køídla bez dìlení z 20. století, vnìjí estitabulková z 19. století.
Zadní dolní zdìná komora ètvercového pùdorysu
má úroveò podlahy, kterou tvoøí kamenná dlaba, oproti
chodbovitému výbìku sínì, z nìj je pøístupná, o 24 cm
níe. Je zaklenuta plnou valenou klenbou s osou paralelní s podélným prùèelím se dvìma symetrickými trojúhelnými výseèemi s høebínky na hranách. V ose klenby dvojice kovaných hákù. V západní stìnì segmentovì zaklenutá nika; malá odkládací nika v jiní stìnì po pravé
stranì za vstupem. Vstup ze sínì v jiní stìnì a okno ve
východní stìnì ve paletových nikách se segmentovým
záklenky. Okenní nika s plným parapetem s døevìnou

krycí deskou; okno s vnitøními køídly dovnitø otevíravými se zavíráním na klièku a horním neotevíravým dvoutabulkovým dílem; za ním kovaná renesanèní provlékaná møí. Kamenné ostìní portálu ze sínì v jiním líci stìny jednoduché hladké s rovným pøekladem kryto mnohonásobným olíèením. Vstupní dveøe do místnosti otevíravé døevìné svlakové na lícové stranì do sínì se dvìma
ètvercovými rámy z profilovaných lit zavìené eleznými závìsy s listovým ukonèením na kovaných hácích

Patro
Horní síò tvoøí úzký chodbovitá prostor napøíè patra. Vymezují ji stìny roubené støídavì z hranìných
a nehranìných trámù opatøené nìkolikanásobným vápenným nátìrem, svisle bednìná stìna severozápadní zadní
komory a zdìná stìna na stranì zadního hospodáøského
køídla. Je zastropena povalem z pomìrnì drobné kulatiny
(ø 16 - 18 cm). Podlaha prkenná. Severní roubená stìna
mezi horní síní a zadními komorami je dochovaná pouze
na stranì komory východní. U komory západní je nahrazení jednoduchým bednìním. Stìnu uprostøed dìlí zdvojený portál s masivní trámovou zárubní s probíhajícím
prahovým a pøekladovým trámem u obou èástí dvojportálu segmentovì vybraným s postranním odsazením.
Pøi pohledu z horní sínì levý (západní sloupek) je odstranìn v místì druhotnì vloeného oproti portálu irího
schoditì z pøízemí; prahový trám je v místì schoditì
v celé íøi vyøíznut. Tvarovì stejný, ale jednoduchý, døevìný portál s probíhajícím prahovým a pøekladovým trámem segmentovì ve støední èásti vybraným najdeme rovnì v jiní stìnì, kde tvoøí vstup do východní pøední
komory a ve východní stìnì jako vstup na pavlaè. Stìna
navazující na východní stranì na portál pøední západní
komory je v dolní èásti vyzdìná do výky 77 cm. Prahový trám portálu vak pokraèuje v délce 47 cm a je ukonèen rybinou. Nad zdìnou èástí jsou pak viditelná zhlaví
zaroubených trámù stìny oddìlující pøední komoru od
nepøístupné místnosti nad kuchyní. Ve zdìné dolní èásti
stìny mezi touto místností a horní síní pak na stranì
u vstupu na pavlaè nacházíme døevìný sloupek (íøky
25 cm). Svlakové dveøe na pavlaè dovnitø otevíravé jsou
opatøeny døevìným zámkem; v ose nadpraí je pak kovové oko (svislé závory). Západní stìna oddìlující zadní
hospodáøské køídlo má nií (102 cm vysokou) èást zdìnou z cihel a omítnutou, k ní jsou pøistaveny døevìné
schodky, døíve propojující horní síò s podstøeím dvorního køídla. Prostor nad ní vyplòuje o 48 cm odstupující
zazdívka z tvárnic.
V prostoru sínì podél stìny nepøístupné místnosti
nad kuchyní je umístìno ebøíkové schoditì na pùdu se
stupni po stranách zdola stesanými pøi vloení do boènic
staených ztuující tyèí mezi prvým a druhým stupnìm.
Pøední západní komora má roubenou stìnu k síni
a z podstatné èásti i k nepøístupné místnosti ve východním dílu pùdorysu s roubením podobnì jako na stranì
k síni podezdìným. Západní vnìjí stìna do dvora je zdìná z cihel olíèených vápnem stejnì jako roubené stìny.
Zdìná do výe 117 cm je i dolní èást jiní stìny ke svìtnici opatøená omítkou a obílená, nad ní jsou tøi trámy
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vyrovnávací ohrádky nad svìtnicí. Komora má strop
s jedním støedním trámem s oboustranným okosením hran
(21/18 cm) a prkenným záklopem (s. v. pod záklop 1,92 m).
Prkennou podlahu kryje linoleum. Trámy východní stìny k nepøístupné místnosti nad kuchyní jsou odøíznuty
a v íøce 95 cm na stranì k obytné místnosti nahrazeny
zdivem, náleejícím komínu, pøed ním je pod záklopem
viditelné zhlaví trámu vloeného pøed komínem napøíè
místností. V roubené stìnì je pak na stranì u vstupu do
komory ve výce 110 cm otvor ve spáøe mezi trámy
(21 x 7 cm). Vstupní dveøe z horní sínì dovnitø otevíravé
rámové konstrukce do køíe s výplnìmi. Nízké okno ve
stìnì nad vstupem do domu ze dvora v odstupòované
paletové nice se segmentovými záklenky a s plným parapetem je ètyøtabulkové, neotevíravé, osazené pøi vnìjím lící stìny.
Zadní komory tvoøí de facto jeden konstrukèní celek se spoleènou zadní roubenou stìnou (severní títovou stìnou domu); spoleèná stìna k horní síni je na stranì západní komory s výjimkou nejhoøejího trámu tvoøícího prùbìný pøeklad sdrueného støedního portálu vyøezána. Ve støedu portálu je konstrukce komor pøíènì ztuena prahovým a podstropním trámem, k nim na západní stranì pøiléhá svisle bednìná pøíèka vzájemnì obì komory oddìlující. Komory mají i spoleèný hranìný stropní prùvlak na obou okrajích pøi uloení do stìny se zvýeným profilem a oblým dolním ukonèením; tyto zvýené konce jsou ostøe kolmo odseknuty od vybrané støední
èásti. Poval tvoøí kuláèe obdobných profilù jako v horní
síni.
Východní zadní komora má prkennou podlahu.
Východní stìna k pavlaèi a jiní stìna pøi síni jsou olíèeny vápnem, severní títová stìna je rená s obíleným vyspárováním. V obou vnìjích stìnách je po jednom vìtracím otvoru s dovnitø rozevøenými paletami. Vstupní dveøe z horní sínì jsou døevìné dovnitø otvíravé svlakové ze
tøí prken.
Západní zadní komora má po vyøezání roubené stìny k síni nahrazené svislým obednìním pøisazeným k líci
horního trámu provizorní charakter. Do jejího prostoru je
vloeno schoditì z pøízemí, jeho prostor je rovnì oddìlen bednìním. V roubené severní zadní stìnì komory
je obdobný vìtrací otvor jako v komoøe sousední. Tato
stìna je rovnì rená, pouze s vymazanými a obílenými
sparami. Západní roubená stìna na stranì zadního dvorního køídla je podezdìná do výky 1 m. Místnost je pøístupná jednoduchými dveømi sbitými z prken, do sínì
otevíravými, umístìnými na stranì schoditì.

Pùda, krov
Prostor krovu nad hlavním blokem domu je rozdìlený na dvì èásti pøíèkou svisle bednìnou v celé íøi podkroví tìsnì za komínovým tìlesem, v ní jsou jednoduché sbíjené dveøe propojující oba prostory. Pùda má prkennou podlahu poloenou nad vaznými trámy krovu,
která jednotnì kryje stropy nad svìtnicí (s výjimkou chybìjícího prkna pøi svìtnièce) i komorovým patrem vèetnì tajemné nepøístupné místnosti nad kuchyní. Úroveò

podlahy nad svìtnièkou je výraznì nií bez zjevného
zámìru pøímého funkèního propojení. Stropní konstrukci zde shora kryje hlinìná mazanina.
Krov má vech dvanáct vazeb se dvìma hambalky;
dolní vazné trámy kryje prkenná podlaha. Podélnou stolici tvoøí soustava pìti sloupkù v ose høebene sahajících
nad horní hambalek (který je do sloupku zaèepován)
a vzájemnì zavìtrovaných v podélné rovinì ikmými
vzpìrami a støední vaznící vynáející dolní hambalky
(u vazeb se sloupky jsou dolní hambalky zaèepovány do
sloupku, u mezilehlých vazeb spoèívají na støední vaznici). Sloupky jsou umístìny v obou krajních títových vazbách a od títu svìtnice ve vazbì ètvrté, esté a osmé.
ikmé vzpìry jsou zaèepované nahoøe obkroèmo do sloupkù a dole do vazných trámù, nad nimi se køíí v rùzné
výce dané nestejnou vzdáleností mezi sloupky. Podélné
zavìtrování je proøíznuto v místì komína. Konstrukce
krovu je sbíjená døevìnými høeby. Døevo je opracováno
tradièním tesaøským zpùsobem a nenese stop zaèernìní
nebo po poáru.
Krokve sedmé a jedenáctí vazby jsou na stranì
napojení a nadstavby zadního dvorního køídla uøezány
a podepøeny provizorní stolicí.
Krov nad svìtnièkou tvoøí tøi jednoduché hambalkové vazby (z nich støední se zavìeným hambalkem) se
ikmou zavìtrovací latí ve støení rovinì. Pùdní nadroubení je staeno jedním støedním trámem paralelnì s podélným prùèelím domu.
V prostoru pùdy pøi stìnì zadního hospodáøského
køídla jsou uloeny kamnové kachle s tmavì zelenou
glazurou.

Ostatní stavby ve dvoøe
Zadní hospodáøské køídlo je zdìné s pùdním polopatrem v souèasné dobì zvyovaným nástavbou zakonèenou témìø plochou støechou krytou plechem. Má vnitøní dispozici podélného dvoutraktu znepøehlednìnou probíhajícími úpravami. V interieru v pøízemí zèásti zachovány segmentové klenby do traverz. Do prùèelí jsou osazována jednokøídlová typová okna. Na zadním severním
nepøístupném prùèelí ze strany textilního závodu zachována datovací destièka z pøestavby z konce minulého
století.
Otevøený skladový pøístøeek na západní stranì
dvora s pultovou støechou nesenou betonovými sloupy.
Pod ním je situován sklep, valenì klenutý z kamene èerveného odstínu, s otisky bednìní na klenbì; kolmo k zadní
stìnì vybíhá uslepená chodbièka. Pøístup do sklepa byl
v prùbìhu provádìní prùzkumových prací zabetonován.
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Shrnutí stavebního vývoje /
datování
Pozùstatky starí výstavby v areálu dvora související snad se stavbou tvrze zjistitelné bez pomoci archeologického výzkumu jsou minimální. Je to snad pozdnì
gotický sklep pod novodobou kolnou, který jsme bohuel nemìli monost podrobnìji pøed jeho uzavøením prozkoumat. Podle Aloise Jiráska (Z mých pamìtí) k nìmu
vedla úzká íje a nad tímto sklepem bývala sednièka
a v té nocovával za starých èasù náchodský dìkan nebo
jeho zástupce, kdykoliv pøijel do Hronova. Ve svých
poznatcích o podobì tvrze jsme vedle Jiráskových vzpomínek odkázáni pøedevím na popis a nákres Augusta
Sedláèka (Hrady, zámky a tvrze království èeského), který zachytil podobu valù a pøíkopù rozvezených v letech
1889 a 1899 (pøi výstavbì Oberlanderova textilního závodu a stavebních úpravách Roberta ida). Mìly pùlkruhový pùdorys s konci smìøujícími k Metuji a prohlubní
na západní stranì, kde se do pøíkopu pøivádìla voda ze
Zbeènického potoka (Materníka).
Nejstarí dochovaná èást obytného domu, datovatelná do konce 16. století a zaèátku 17. století, patøí ji
do období svobodného dvora, snad do doby, kdy jej drel po 30 let od r. 1593 Bartolomìj Kvirenc. Je to dolní
zdìná zadní komora s renesanèní valenou klenbou s lunetami s høebínky a kovanou provlékanou renesanèní
møíí v oknì východní stìny.
Absolutní datování dalích stavebních fází spadajících do období, kdy zde mezi lety 1679 a 1882 hospodaøil rod Jiráskù, tedy do doby úprav Roberta ida v letech 1883-1899, je obtíné (i vzhledem k absenci podrobnìjího zpracování historických pramenù) a v následujícím rozboru vycházíme spíe z datování relativního,
tedy ze zjevných následností èitelných v organismu stavby.
Dispozièní a prostorovou skladbu domu urèuje jeho
patro v rozsahu dochovaných roubených konstrukcí
ohrádky nadroubení obytné místnosti, nepøístupné místnosti nad kuchyní, pøední komory, sínì a zadní dvojkomory. Pocházejí ze zásadní pøestavby na dùm s vysokou
roubenou obytnou místností, její pùdorys urèuje ohrádka nadroubení, a zadní patrovou komorovou èástí. Do
této stavební fáze patøí pravdìpodobnì i strop obytné
místnosti; pøesnìjí informace o nìm nám vak poskytne
a ploné sejmutí podbití s omítkami na rákosu. Klíèovým prvkem pro urèení následností ve výstavbì domu je
roubená nepøístupná místnost nad dnení kuchyní. Její
roubené stìny organicky patøí k roubenému patru a byly
proøezány v místì vloení zdìného komína pøi svìtnici
a horní pøední komoøe a viditelnì nastavìny pouze nejhoøejí trámy protilehlé dvorní stìny opìt na stranì u komína. V jednolitém roubení stìn není ádná známka po
starím vstupu do místnosti. Musel by to být pouze nízký
otvor ve výce podezdìní roubených stìn, které je dle
probíhajícího prahového trámu severní stìny pøední komory mladí. Pøedpokládáme, e tato konstrukce souvisela s odvodem kouøe z topenitì v pøízemí. Z analogií

známých pøedevím z alpských a pøedalpských oblastí
Rakouska, Bavorska, výcarska a Francie víme, e mùe
být pozùstatkem kuchynì zaujímající výku pøízemí
a patra, její prostor mohl, ale nemusel být, v pøízemí
vydìlen ze sínì. Nahoøe mohla být ukonèena v úrovni
stropu komor nebo oproti nim pøevýena. Takovýto primitivní pøedchùdce komína vìtinou nemìl strop (rakouský Rauchboden, bavorský Hur) a kouø odcházel volnì do prostoru podstøeí; ze výcarska známe i pøíklady
zastropených kuchyní na výku pøízemí a patra. V èeských zemích se podobnou avak pùdorysnì mení dymnou komoru podaøilo identifikovat pokud víme pouze
stavebnì historickým prùzkumem tzv. Dlaskova statku
v Dolánkách u Turnova (Petr Dostál, Jiøí kabrada). Podrobnìjí poznatky o povaze pøedpokládané hronovské
dymné komory a jejím horním ukonèení budeme snad
moci doplnit v rámci obnovných prací po odkrytí podlahy na pùdì. Pokud skuteènì slouila pro volný odvod
kouøe do podstøeí je zøejmé, e krov nad hlavním blokem domu, který nenese sebemení stopy zaèazení, je
pøes archaiènost své konstrukce oproti roubenému patru
mladí. Pokud jde o zadní díl pùdorysu, mohla vedle starí renesanèní dolní komory existovat i druhá zadní komora pøístupná ze sínì. Jejím pozùstatkem mùe být výbìek jiní stìny komory, kde je potøeba sondou ovìøit
vzájemný vztah zdí. Komora by v tomto místì mìla svou
dispozièní logiku; dnení komunikaèní prostor zde byl
vynucen a novostavbou zadního køídla s pøímými vstupy ze sínì na konci 19. století. Schoditì do patra, které
se do své dnení polohy dostalo nejspíe pøi úpravách
Roberta ida, bylo pøitom situováno pravdìpodobnì v úzkém pásu sínì odpovídajícím síni horní. Podle portálu na
pavlaè, který je souèástí souvislého roubení patra s dymnou komorou soudíme, e k této základní stavební etapì domu patøila ji reprezentativní, komunikaènì nepotøebná, pavlaè pøed zadní komorou a horní síní na prùèelí
k øece a mìsteèku.
Podstatnou stavební úpravou patrového roubeného domu bylo podezdìní èerné kuchynì pod dymnou
komorou; pata jejího starího zaklenutí je dosud identifikovatelná na východní stìnì pøi svìtnièce. Její souèasné zastropení segmentovými klenbami bylo provedeno
a pøi úpravì Roberta ida koncem 19. století, ze kdy
pochází i dnení komínové tìleso, pro nì byly proøezány trámy ve stìnì mezi dymnou a pøední horní komorou.
Výstupek svìtnièky je zøejmì oproti hlavnímu roubenému bloku domu mladí. Charakter roubené konstrukce z hranìných trámù s nároími na rybinu je oproti srubu
patra domu se støídavì hranìnými a nehranìnými trámy
odliný. Vzájemný vztah je znejasnìn pøezdìním hlavní
obytné místnosti a neozøejmuje se pøed odstranìním izolaèního obkladu ani na stranì kuchynì, kde zvenèí zhlaví dolních trámù mizí ve zdi. Krov nad svìtnièkou se jeví
jako dodateènì doplnìný ke krovu nad hlavním blokem
domu. Vstup do svìtnièky z hlavní obytné místnosti byl
pøi pøestavbì ve 20. letech tohoto století posunut; starí
vstup byl logicky kvùli peci s kamny v koutì obytné
místnosti posunut blíe k jinímu rohu svìtnièky, kde ho
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zachycuje i plán stavebních úprav z roku 1924. K upøesnìní datování svìtnièky by mìlo pøispìt ploné sejmutí
podbití s omítkami na rákosu v rámci obnovných prací.
Roubená konstrukce patra se segmentovými portály pùsobí relativnì modernì. Pokud je správná nae interpretace dymné komory a jejího vztahu ke krovu, mùeme odliit dvì barokní stavební etapy, a zásadní pøestavbu na roubený dùm s patrovou zadní komorou èástí
a dymnou komorou posunout do první ètvrtiny 18. století. Archaická konstrukce krovu nad hlavním blokem domu
pøitom odpovídá nejménì dobì kolem poloviny 18. století. K pøístavbì svìtnièky a zaklenutí kuchynì dolo pak
nejdøíve po polovinì 18. století, nejpozdìji do poloviny
19. století. Z doby pøed polovinou 19. století, nejpozdìji
jeho tøetí ètvrtiny, tedy z doby pøed velkou pøestavbu
provedenou Robertem idem na konci 19. století, pocházejí jetì stropní trámy vstupní èásti sínì, poválek stropù
komor a sínì v patøe, sloupky a zábradlí pavlaèe a bednìní títù.
Podobu usedlosti pøed touto pøestavbou známe zprostøedkovanì i díky vzpomínkám Aloise Jiráska (Z mých
pamìtí, U nás) a jeho etnografickému zájmu s jím zaznamenal vzpomínky hronovských pamìtníkù, zvlátì Jana
Jiráska, který byl poslední z dvorských, staøec ètyø
a osmdesáti let, za jeho mladosti (nar. 1825) tadyk v Hronovì jedna cihla neleala a byly samý chalpy a takový
barabiny pìtadvacet a tøicet árù (dokových øad na støee) lomenice ukrutny, ecko samý døevo, samá sláma. ...
Ale ecky ty zdìný domy kromì Koubova a Prouzova,
ecko bylo vystavìno za mý pamìti. Popisuje nádvoøí
obklopené samým starým døevìným stavením, je mìla
na mnoze jetì døevìné zámky, v nìm byly tøi vèelné
palky pod ètyømi hrukami poblí obytného stavení
s pavlaèí døevìnou a které uzavírala brána z èerveného
kamene (z èerveného netesaného kamení), za ní
v rohu trèel vlaský topol. Z podrobností se dozvídáme,
e ovèinec mìl jetì døevìný zámek, jako i dvéøe klenutého starého sklepa, e ve vysoké svìtnici stála velká
zelená kamna, u nich stál nátoò a trdlice na len. Nejatraktivnìjí ovem zøejmì byl pohled z cesty od øeky.
Do té cesty hledìlo také podélnou stranou dvorské obytné stavení s výstupkem a s pavláèkou nade dveømi na
pravo od výstupku. Do té cesty byla také obrácena roubená stìna mocných trámù dlouhé, nevysoké kolny spojující stavení se stodolou rudohnìdé podezdívky.
Tento pohled na dùm je zachycen i na kresbì
K. Liebschera (Èechy, díl V. Praha 1890); ilustrace neznámého autora ke knize U nás (vydání z roku 1923) pak
zachycuje pohled na hospodáøské stavby dvora od jiní
vjezdové brány. Na Liebscherovì kresbì a fotografii publikované v Soupisu památek historických a umìleckých
v království èeském (díl V, okres Náchodský, Praha 19078), poøízené zøejmì ji po pøestavbì Roberta ida, mìl
dùm i svìtnièka - výstupek jetì dokovou støechu lemovanou indelem.

podáøské stavby na severní, jiní a západní stranì dvora
lutì jako døevìné.
Vývoj dvora, nepoèítáme - li architektonicky jej
degradující úpravy ve 20. století, zavrila stavební èinnost Roberta ida, který jej zakoupil roku 1882. Ji v roce
1883 nahradil zadní døevìné hospodáøské køídlo navazující na dùm zdìnou novostavbou se zvýeným do nízkého krovu otevøeným podstøeím podle plánù Vil. Pohla.
Sekárna a komora ve východním dílu pùdorysu tohoto
køídla byla pøímo propojena se zadní èástí domu. Vznikla
tak potøeba rozíøení komunikaèního prostoru sínì i do
zadního dílu pùdorysu domu, kam bylo podél stìny renesanèní komory pøeloeno i schoditì do patra. Zpùsob
jakým se vlamuje do døevìného portálu komory v patøe
a celková ledabylost øeení tohoto prostoru v pøízemí i patøe naznaèuje, e zámìrem Roberta ida, kterého pøipomíná monogram na vstupním portálu, mohla být celková
pøestavba obytného domu na zdìný. Uskuteènil z ní vak
pouze pøezdìní roubených stìn obytné místnosti a navazujícího dvorního prùèelí a nové zastropení kuchynì.
Nechal rovnì novì oplotit zahrádku na stranì k Metuji,
z ní se zachovalo pouze nìkolik kamenných sloupkù
a donedávna i èást plaòkové výplnì. Z dalích úprav dvora
byla zøejmì postavena i nová kolna nad sklepem v západní èásti dvora podle plánù hronovského stavitele Karla
Eckerta.
Ve dvacátých letech tohoto století Hronovská pøádelna jako nový majitel dvora plánovala opìt jeho celkovou pøestavbu pro potøebu sluebních bytù a kanceláøí. V záøí 1921 zhotovil Celestýn Jirásek plány na zrestaurování stájí (tj. zadního hospodáøského køídla) v byty
a kolny v byt pro zahradníka a døevníky. První zøejmì
nebyl realizován, na místnì kolny je dnes novostavba z 60. - 70. let. V srpnu 1923 vypracovali pak prof. arch.
H. Fanta a dr. E. Tranquillini z Brna projekt nové kanceláøské budovy na místì obytného domu. Poté co se tento
zámìr nepodaøilo prosadit a hronovská pøádelna se musela smíøit se zachováním domu, spokojila se s jeho pøestavbou na byty podle plánu hronovského zednického
mistra Jana Eckerta z listopadu 1924, který novì navrhl
i pøestavbu zadního hospodáøského køídla. Realizace byla
oproti plánu modifikována pøedevím v odliném rozdìlení hlavní obytné místnosti. V rámci dispozièních úprav
byly v pøízemí obytného domu vytvoøeny dva byty - jeden se dvìma pokoji a kuchyní z obytné místnosti, druhý
z kuchynì a svìtnièky propojených pøedsíòkou v severovýchodním koutì svìtnice, kam byl odsunut i vstup do
svìtnièky. Stropy svìtnice i svìtnièky byly opatøeny omítkou na rákosu a podbití záklopu. Do severozápadního
kouta sínì byl vloen záchod. Vstup do sínì od øeky byl
nahrazen oknem. Svìtnice byla opatøena novými okny,
stejná byla pouita pro zadní hospodáøské køídlo. Toto
bylo rovnì upraveno podle plánù, vìtina konstrukcí
a prvkù z dvacátých let vak vzala za své pøi probíhající
pøestavbì.

Prvním graficky pøesným zachycením dvora je
ovem mapa stabilního katastru z roku 1840. Obytné stavení i s výstupkem je na ní znaèeno rùovì. Ostatní hos15

A rchitektonické
a ppamátkové
amátkové hodnocení

Výèet hodnotných detailù

Bývalý svobodný dvùr v Hronovì pøedstavuje objekt mající koøeny ve støedovìku; i kdy jediným nám
známým dochovaným hmotným dokladem tvrze je dnes
ji bohuel opìt znepøístupnìný sklep, je dùleitá sama
kontinuita místa na tvrziti a historické urbanistické vazby s mìsteèkem. Nejvýznamnìjí èástí dvora je nepochybnì jeho obytný dùm, jeho stavební organismus zahrnuje
v dolní zdìné komoøe jádro z doby pøedbìlohorské a ve
své roubené èásti z barokní pøestavby zachovává starobylé na støedovìké schema navazující prostorové skladby s vysokou obytnou místností, jí odpovídá zadní patrová komorová èást domu, doplnìné mladí klasicistní
svìtnièkou. Výka obytné místnosti, která ji byla svìtnicí, je zde dokladem výstavnosti a významu statku, stejnì jako pavlaè na stranì k mìstu èi døevìné portály patra.
Unikátním prvkem, na naem území zatím druhým identifikovaným, je roubená dymná komora v patøe, která
slouila pro odvod kouøe z topenitì v pøízemí. Pozoruhodná je i archaická konstrukce krovu nad hlavním blokem domu. Hodnotu domu nesníila ani velká pøestavba
na konci 19. století, støídmá ve svém architektonickém
výrazu s nároènìji øeeným vstupem, která se nicménì na
stavbì podepsala i negativnì rozíøením sínì do zadního
dílu pùdorysu a s ním spojeným pøeloením schoditì.
Architektonickou degradaci interierù znamenala úprava
na byty ve 20. letech tohoto století, nevhodným dispozièním zásahem bylo uslepení vstupu od Metuje. Poslední dosud nedokonèená velká stavební akce pøestavby
zadního hospodáøského køídla byla bohuel navrena bez
ohledu na jeho prostorové a dispozièní vazby s obytným
domem a drasticky zmìnila i samo hospodáøské køídlo
z konce 19. století.

- vstupní portál a dveøe sínì z konce 19. století na
dvorní stranì; pavlaè zadní komorové èásti k øece
s vyøezávanými sloupky; portál horní sínì, vedoucí
na pavlaè; pøední a zadní bednìný tít domu, tít
svìtnièky; výzorníky komor v patøe

Pøes výe uvedené negativní zásahy hodnota domu
mimoøádná vyadující odpovídající ohleduplnost pøi
nastávajících obnovovacích pracech.
Význam domu a dvora je nespornì umocnìn jeho
spojením s osobou Aloise Jiráska. Je pozoruhodný i svou
památkovou historií, dlouhou cestou k oficiální ochranì,
která zapoèala bojem o holé pøeití v roce 1923 (popsaným v úvodní historické stati) a skonèila zápisem do
ústøedního seznamu nemovitých kulturních památek
v roce 1998. Jeliko povaujeme památkový pøíbìh
domu a jeho dobové hodnocení za velmi pouèné, zaøadili jsme na konec tohoto elaborátu jako zvlátní pøílohu
kopie a opisy ze spisového materiálu dochovaného ve
stavebním archivu mìsta Hronova.

Prùèelí

Pøízemí
- obytná místnost - trámový (barokní?) strop
- síò - nika ve stìnì obytné místnosti; trámový strop
- kuchyò - vstupní dveøe a okno s møíí z konce 19. století
- zadní komora - renesanèní klenba s lunetami; renesanèní møí; háky ve stropì; klasicistní okno
a vstupní dveøe; vstupní kamenný portál
- svìtnièka - trámový strop; vstupní dveøe z pøelomu
19. a 20. století; okenní výplnì

Patro
- dymná komora - roubená konstrukce komory
- síò - ètyøi portály komor (pøední komory, dva zadních
komor (vèetnì portálu s odstranìným sloupkem
v místì vyústìní pøeloeného schoditì z pøízemí),
na pavlaè); døevìné ebøíkové schody do podkroví;
dveøe na pavlaè s døevìným zámkem a okem
- pøední komora - vstupní dveøe
- zadní komory - stropní prùvlak se sníenou profilací
a ukonèením v místì zaroubení plným profilem;
motýlkovité výzorníky
- pavlaè - vyøezávané sloupky

Krov
- archaická konstrukce krovu nad hlavním blokem
domu

Ostatní stavby dvora a jeho okolí
- gotický (?) sklep, dnes nepøístupný, pod kolnou;
datovací destièka chlévového køídla na stranì
k továrnì; kamenné sloupky plotu z konce 19. století
pøed prùèelím k øece

16

Pøehled hlavních
architektonických
a sstavebnì
tavebnì technických
závad
architektonické závady
- pøedìlení hlavní obytné místnosti pøíèkami z r. 1924
- krytí trámových stropù obytné místnosti svìtnièky
pohledem z r. 1924
- uslepení vstupu do sínì od øeky
- odstranìní sloupku døevìného portálu v patøe v místì
vyústìní pøeloeného schoditì
- odøíznutí logických vazeb dvorního køídla pøi
probíhající rekonstrukci - zazdìní vstupù ze sínì
v pøízemí (s tím související odstranìní dveøních
výplní z konce 19. a 20. let 20. století); zazdìní
prùchodu do polopatra z horní sínì; vyøezání èásti
krovu a zazdìní propojení podstøeního prostoru
- zmìna tvaru a sklonu støechy dvorního zadního køídla
a neumìlé napojení na støechu vlastního obytného
domu pøi probíhající rekonstrukci
- rozvadìèová skøíò na prùèelí u vstupu ze dvora
a v síni
- podkopání vstupu do dolní sínì a rozbití dolního
pøedstupujícího kamenného stupnì

architektonické a stavebnì technické
závady
- pøekrytí podlahy sínì betonovou mazaninou
- izolaèní vnitøní obklad stìn svìtnièky a linoleum na
její podlaze
- linoleum na prkenné podlaze komor v patøe

stavebnì technické závady
- porucha stropní konstrukce svìtnièky (pøelomený
stropní trám, napadení døevokaznou houbou)
- naruený spodní trám v jiní stìnì svìtnièky - uhnilé
zhlaví prahového trámu na stranì k svìtnici; na
nároí a na té stejné stranì je podélná vaznice, která
nese krokve, zlomená na stranì ke svìtnici
- zatékáním naruená zhlaví krokví nad svìtnièkou
(k doplnìní prùzkumu)
- provizorní podepøení v místì vyøezané èásti krovu pøi
zadním dvorním køídle

závady v okolí stavby
- výkopy pro inenýrské sítì provádìné bez záchranného archeologického prùzkumu
- zabetonování sklepa pod kolnou
- rozvalení zbytkù oplocení pøedzahrádky
- probíhající pøestavba zadního dvorního køídla spojená
se zmìnou objemu stavby, fasád a odstranìním
výplní z konce 19. století

Monosti dalího doplnìní
poznatkù
V prùbìhu obnovy, pøípadnì jakýchkoli stavebních
úprav, bude moné a ádoucí doplnit informace o charakteru a stáøí nìkterých èástí stavby. Nejasnosti byly ji
naznaèeny ve shrnutí stavebního vývoje.
Ploné sejmutí stropních podhledù ve svìtnièce a svìtnici, které je ádoucí i z dùvodu estetického, upøesní tvar
stropních trámù a pøedevím záklopu. Existuje zde monost nálezu datování, otvorù ve stropì v místì topenitì
(to je vak spíe nepravdìpodobné vzhledem k umístìní
dymné komory v patøe).
Pøi sejmutí izolaèního obkladu stìn svìtnièky je tøeba
sledovat ukonèení a prùbìh roubení na stranì západní
stìny svìtnièky a návaznosti ve vztahu svìtnièky a kuchynì.
Horní odkryv sjednocené podlahy pùdy nad dymnou
komorou by mìl potvrdit nebo vyvrátit správnost její
interpretace, upøesnit její horní ukonèení.
Je zapotøebí sledovat návaznost zdiva dolní komory,
zvlátì v èásti výbìhu jiní stìny.
V èásti komory lze pøedpokládat monost nálezu starích
omítkových vrstev.
Poznatky o stavebním vývoji dvora a nìkdejí tvrze mohou doplnit i dalí prùzkumy.
V pøípadì provádìní jakýchkoliv zemních prací je tøeba
vdy provést záchranný archeologický výzkum (jak vyplývá ze zákona è.20/1987 Sb. o státní památkové péèi).
Lokální archeologický výzkum v místì topenitì v kuchyni a související pece s kamny v severovýchodním
koutì sínì by mohl doplnit nae poznatky o jeho vývoji.
K upøesnìní stanovení stáøí barokní pøestavby domu
s dymnou komorou a krovu by mohlo pøispìt vyuití
dendrochronologie.
Poznatky o vývoji stavby mùe pøinést i podrobnìjí prozkoumání archivních pramenù pro období 16. - 19. století.
Z hlediska stavebnì technického stavu budovy je
ádoucí provést prùzkum døevìných konstrukcí svìtnièky s ohledem na napadení døevokaznou houbou. Z hlediska tesaøského restaurování je tøeba posoudit nutnou
míru výmìny prahového trámu jiní stìny svìtnièky, rozlomeného stropního trámu u vstupu do svìtnièky a naruených zhlaví krokví krovu nad svìtnièkou.
Pro projekt obnovy by mìla být rovnì odbornì
posouzena zeleò.
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Doporuèení pro obnovu
(monosti úprav)
dle poznatkù prùzkumu
Z poznatkù provedeného prùzkumu a architektonického vyhodnocení vyplývá pro obnovu domu èp. 49
poadavek zachování a respektování vekerých konstrukcí, prvkù a detailù klasifikovaných jako hodnotné od renesanèních a po dvacátá léta tohoto století. Pøi obnovì
je zapotøebí se chovat ohleduplnì nejen k základním
konstrukcím, ale i k architektonickému detailu, výplním,
kování etc. vekeré volnì umístnìné prvky (dveøe vysazené v souvislosti s rekonstrukcí zadního køídla, padlý
sloupek pøedzahrádky, kamnové kachle na pùdì...). Je
zapotøebí sledovat a zachovat starí vrstvy omítek, které
lze oèekávat pøedevím v dolní komoøe. Nezbytné opravy roubených konstrukcí a krovu minimalizovat s ohledem na maximální zachování autentických historických
konstrukcí a doplòky dùslednì provádìt tradièním tesaøským zpùsobem. Vápnem olíèené èásti srubu ponechat
v této úpravì, odpovídající konci 19. století.
Nové vyuití a navrené dispozièní úpravy musí
respektovat prostorové a dispozièní uspoøádání domu
dané jeho základní barokní pøestavbou.
V rámci obnovy je tøeba napravit nevhodné dispozièní a konstrukèní zásahy.

dla, je zapotøebí pøedevím zváit pokud mono jetì pøed
dokonèením rekonstrukce monost úprav dispozièních
a konstrukèních návazností obou staveb - zazdìné propojení v pøízemí a patøe i krovu, zcela nevhodné napojení nové støechy zadního køídla. Provizorní úpravu krovu
hlavního bloku domu pøi zadním køídle je zapotøebí tesaøsky doplnit a doøeit zpùsobem adekvátním významu
barokního krovu.
Je zapotøebí rovnì odstranit rozvadìèovou skøíò
na dvorním prùèelí a v síni.
Pøístup k obnovì by mìl primárnì preferovat zachování dosud dochovaných hodnotných konstrukcí
a prvkù a nápravu tìch závad, které zhorují stavebnì
technických stav stavby. Z tohoto hlediska se jako nejzávanìjí jeví havárie stropu svìtnièky a patný stav okapové èásti krovu nad ní. Výhledovì dle finanèních moností investora doporuèujeme obnovit kamna ve svìtnici
dle dochovaných kachlù, dokovou krytinu se indelovým lemováním, rehabilitovat prùèelí zadního hospodáøského køídla dle fotodokumentace stavu pøed rekonstrukcí
(repliky oken lze provést dle oken svìtnice a horní pøední komory domu) a s vyuitím dochované dokumentace
plánové.
Bezprostøední okolí stavby zasluhuje dùstojnou
úpravu. V èásti dvora je ádoucí opìtnì zpøístupnit sklep.
Na stranì k øece obnovit pøedzahrádku a doplnit chybìjící prvky jejího oplocení.

Jedná se pøedevím o úpravu obytné èásti domu na
byty z 20. let. Je ádoucí obnovit jednotný prostor velké
obytné místnosti vybouráním druhotných pøíèek; ve svìtnici i svìtnièce provést ploné sejmutí podhledù. Poadavek odstranìní izolaèních obkladù svìtnièky a betonových mazanin má význam nejen estetický ale i pro
zlepení stavebnì technického stavu stavby (zejména
vyváeného vodního reimu stavby). Dále je ádoucí
obnovit vstup do sínì od øeky. Pøi zachování stávající
dveøní výplnì posunout vstup do svìtnièky do starí polohy, co by umonilo obnovu kachlových kamen a pøípadnì i pece ve svìtnici. Z úprav z dvacátých let je ádoucí zachovat i ostatní okenní a dveøní výplnì v pøízemí
domu. Je mono zachovat i záchod v zadním dílu sínì.
Sejmutí podhledù svìtnice a svìtnièky, izolaèních
obkladù svìtnièky, odstranìní betonových mazanin
a svrchní vrstvy linolea na podlahách v pøízemí i patøe je
tøeba s náleitou ohleduplností k historickým konstrukcím které kryjí provést v dostateèném pøedstihu, aby
mohly slouit jako prùzkumový podklad pro upøesnìní
poznatkù SHP a posouzení stavebnì technického stavu.
Schoditì druhotnì pøeloené do výbìku sínì vedle dolní komory je ve zøejmém konfliktu se západním
portálem dvojkomory v patøe. Je tøeba zváit monost
jeho pøemístìní do pravdìpodobné starí polohy v pruhu
odpovídajícím horní síni a s tím související monost obnovy chybìjící èásti roubené stìny komory a sloupku
døevìného portálu.
Co se týèe nevhodných zásahù vzniklých v prùbìhu provádìné rekonstrukce zadního hospodáøského køí18

Digitální zpracování
Zamìøení domu èp. 49 provedené v rámci SHP bylo
vyneseno jako vektorový soubor a bez umístìní do souøadnic JTSK (AutoCad). Data byla pøevedena do topologického formátu GIS (TopoL pro Windows / ArcInfo).
Grafická èást je zpracována jako geografický informaèní systém (dále jen GIS). Základní práce byly provedeny v programu TopoL pro Windows 4.5 a zpracované
vrstvy pøeloeny do programu ArcInfo / ArcView (ArcInfo coverage / ArcView shapefile) s výstupem pro tisk
a prohlíení dat v programu ArcView 3.0a (shp.apr). Pro
provozování prohlíeèky ze strany poøizovatele byly alternativnì vygenerovány projekty v programu ArcExplorer (tento shareware je zahrnut na CD-R projektu).
Ke grafickým datùm jednotlivých vrstev jsou pøipojeny databáze umoòující generování a kompozici náhledù, které jsou obsahem grafické èásti tohoto elaborátu.
Projekt GIS ArcView obsahuje oproti jednoduché
prohlíeèce ArcExploreru i základní fotografické náhledy jednotlivých objektù a umoòuje jejich interaktivní
prohlíení.
Dále byla naskenována kopie císaøského otisku
mapy stabilního katastru z roku 1840, nad ní byl transformován prùmìt nákresu pozùstatkù valù a pøíkopu tvrze publikovaný A.Sedláèkem.
Textová a fotografická èást katalogu byla zpracována v programech Adobe Photoshop 4.0 a Adobe PageMaker 6.5. Výsledná publikace byla exportována do formátu *.pdf s moností interaktivního prohlíení pomocí
programu Adobe Acrobat Reader, který je jako shareware
rovnì obsaen na CD-R projektu.

Prameny, ikonografie, mapy
a plány, literatura:
Prameny
Ústøední archiv geodezie a kartografie, Praha (UAGK)
Archiv stavebního úøadu, Hronov (ASU)
Státní okresní archiv Náchod (SOkA)
fond Archiv mìsta Hronova
fond Okresní úøad Náchod
Okresní muzeum Náchod (OM)
sbírky Jiráskova muzea v Hronovì
Státní ústav památkové péèe Praha (SUPP), fotoarchiv

Ikonografie
K. Liebscher: Dvùr v Hronovì (Èechy, díl V, Praha 1890,
str. 202)
nesign. kresba (U nás, kniha prvá: Úhor; in: Al. Jiráska
Sebrané spisy Díl XXIII, Praha 1923; str. 137)
Hronov; tak. zv. tvrz (Soupis památek historických
a umìleckých v království Èeském, díl V, okres Náchodský, Praha 1907-8, obr. 35, str. 38); fotografie východního prùèelí domu
Fotodokumentace domu z doby pøed zazdìním východního vstupu a likvidací pøedzahrádky (kopie neznámého pùvodu ze spisu k prohláení domu za kulturní
památku) (MÚ Hronov)
P.Zatloukal: fotografie domu od jihovýchodu, 1920-40
(SÚPP)
J. kabrada: fotodokumentace 1992

Plány
Mapa stabilního katastru z roku 1840 (UAGK Praha)
Nákres k stavbì hospodáøského stavení panu Robertu
idovi èís. ... v Hronovì; èerven / èervenec 1883; Vil.
Pohl, mistr stavitelský (ASU Hronov)
Plán na stavbu nové hospodáøské kolny pro p. Roberta
ida, èís. pop. 49 v Hronovì; èervenec 1898, Karel
Eckert, stavitel v Hronovì (ASU Hronov)
Adaptaèní plán ku zrestaurování stájí v byty pøi è.p. 49
v Hronovì pro p.t. hronovskou pøádelnu v Hronovì;
záøí 1921; podnikatelství staveb Celestýn Jirásek, úøednì oprávnìný mistr zednický v Hronovì (ASU Hronov)
Adaptaèní plán pro p. t. hronovskou pøádelnu ku zrestaurování kolny v byt pro zahradníka a v døevníky; záøí
1921; podnikatelství staveb Celestýn Jirásek, úøednì
oprávnìný mistr zednický v Hronovì (ASU Hronov)
Novostavba kanceláøské budovy firmy M. Oberlander
v Hronovì, sklep; Brno, srpen 1923; arch. prof. H. Fanta a dr. E. Tranquillini (ASU Hronov)
Nákres na pøestavbu è. pop. 49 pro akciovou spol. s ruè.
omezeným, pøádel. bavlny v Hrnovì; listopad 1924;
podnikatelstvý staveb a techn. kanceláø arch. Jan Eckert, opráv. mistr zednický v Hronovì nad Met. (ASU
Hronov)
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Plány / ikonografie / fotodokumentace

01

01 - Hronov - kopie mapy stabilního katastru z roku 1840 s vyznaèením dvora èp. 49
(zmeneno z originálu 1 : 2880)
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02

02 - Hronov - kopie mapy stabilního katastru z roku 1824 - detail (1:2880)
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03 - Hronov - kopie mapy stabilního katastru z roku 1824 (1:2880) - detail s vyznaèením zbytkù zaneseného pøíkopu a náspu tvrze - prùmìt nákresu A.Sedláèka (Aug. Sedláèek: Hrady, zámky a tvrze království èeského V, Praha 1887)
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04 - Nákres k stavbì hospodáøského stavení panu Robertu idovi èís. ... v Hronovì;
èerven / èervenec 1883; Vil. Pohl, mistr stavitelský * 05 - Adaptaèní plán ku zrestaurování stájí v byty pøi è.p. 49 v Hronovì pro p.t. hronovskou pøádelnu v Hronovì; záøí
1921; podnikatelství staveb Celestýn Jirásek, úøednì oprávnìný mistr zednický v Hronovì
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06 - Plán na stavbu nové hospodáøské kolny pro p. Roberta ida, èís. pop. 49 v Hronovì;
èervenec 1898, Karel Eckert, stavitel v Hronovì * 07 - Adaptaèní plán pro p. t. hronovskou pøádelnu ku zrestaurování kolny v byt pro zahradníka a v døevníky; záøí 1921;
podnikatelství staveb Celestýn Jirásek, úøednì oprávnìný mistr zednický v Hronovì
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08

08 - Novostavba kanceláøské budovy firmy M. Oberlander v Hronovì, sklep; Brno,
srpen 1923; arch. prof. H. Fanta a dr. E. Tranquillini
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09 / 10 - Nákres na pøestavbu è. pop. 49 pro akciovou spol. s ruè. omezeným, pøádel.
bavlny v Hrnovì; listopad 1924; podnikatelstvý staveb a techn. kanceláø arch. Jan
Eckert, opráv. mistr zednický v Hronovì nad Met.
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11 - K. Liebscher: Dvùr v Hronovì (Èechy, díl V, Praha 1890, str. 202); pohled na zadní
komorovou èást domu a výstupek * 12 - nesign. kresba (U nás, kniha prvá: Úhor; in: Al. Jiráska
Sebrané spisy Díl XXIII, Praha 1923; str. 137); ovèinec, brána, kolna s matálkou * 13 - Hronov;
tak. zv. tvrz (Soupis památek historických a umìleckých v království Èeském, díl V, okres
Náchodský, Praha 1907-8, obr. 35, str. 38); fotografie východního prùèelí domu
29

14
16
18

15
17

14 / 15 / 16 / 17 - fotodokumentace domu z doby pøed zazdìním východního vstupu
a likvidací pøedzahrádky (kopie neznámého pùvodu ze spisu k prohláení domu za
kulturní památku) * 18 - fotografie domu od jihovýchodu (archiv SÚPP, P.Zatloukal
1920-40)
30

19a
19b
19c

19 a, b, c - fotodokumentace domu z roku 1992 (Jiøí kabrada) - pohled jihozápadní ze dvora - na dùm a zadní køídlo pøed pøestavbou; pohled od severovýchodu - svìtnièka
- výstupek se zadní patrovou komorovou èástí domu; zadní patrová komorová èást
domu - pohled od východu
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19d
21

20
22

19 d - pohled jihozápadní - ze dvora - na dùm a zadní køídlo pøed pøestavbou (foto 1992)
* 20 - dvorní - západní prùèelí domu * 21 - vstupní dveøe * 22 - detail nadpraí
vstupního portálu s kruhovým títkem s monogramem R
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23

24
25

23 - hlavní jiní títové prùèelí domu * 24 - pohled jiní (foto 1992) * 25 - pohled od
severovýchodu - svìtnièka - výstupek se zadní patrovou komorovou èástí domu *
26 - pohled od jihovýchodu - svìtnice a svìtnièka - výstupek

26
33

27
29
31

28
30

27 - pohled na svìtnièku - výstupek od jihovýchodu * 28 / * 29 - zadní patrová
komorová èást domu - pohled od jihovýchodu * 30 - pohled od severovýchodu na
svìtnièku - výstupek a zadní patrovou komorovou èást domu * 31 - zadní severní
títové prùèelí domu
34

32
33 34
36

35

32 - síò v pøízemí - pohled od vstupu ke schoditi * 33 - nika za vstupem ze dvora
ve stìnì oddìlující svìtnici od sínì * 34 - vstup do komory v severovýchodním dílu
pùdorysu * 35 - pohled chodbou mezi zadní komorou a kuchyní k bývalému vstupu
ve východním prùèelí * 36 - síò v pøízemí - pohled od schoditì ke svìtnici a vstupu
ze dvora
35

37
39

38
40

37 - interier zadní komory v pøízemí - pohled na vstupní dveøe * 38 / 39 - renesanèní
klenba zadní komory s výseèemi s høebínky * 40 - okno zadní komory s provlékanou
møíí
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41
42

43 44
45 46
47

41 - interier svìtnièky - výstupku - pohled ke vstupu * 42 - kuchynì * 43 / 44 - vstupní
díl vydìlený ze svìtnice* 45 - detail zhlaví trámu podlahy nad zadní komorou na stranì
schoditì * 46 - schoditì do patra - pohled shora (po levé stranì patrno odstranìní
sloupku portálu severozápadní horní komory) * 47 - schoditì do patra - pohled z pøízemí
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48
49

50
51

48 / 49 - interier horní sínì - v popøedí schody do podkroví, v pozadí schody do
polopatra zadního hospodáøského køídla (dnes uslepené), vpravo sdruený portál zadních komor * 50 / 51 - detail schodù do podkroví
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52
54

53
55

52 - jiní nároní sloupek pavlaèe * 53 - schody do polopatra zadního køídla (dnes
uslepené) * 54 - døevìný zámek dveøí na pavlaè * 55 - detail stìny oddìlující od sínì
nepøístupnou místnost nad kuchyní - sloupek na východní stranì

39

56
57
59

58

56 - interier pøední - jihozápadní horní komory - pohled smìrem k zadní stìnì svìtnice
* 57 - detail shlaví pøíèného trámu nepøístupné místnosti nad kuchyní - pohled z pøední
- jihozápadní horní komory * 58 - vstupní portál jihozápadní horní komory * 59 - detail
ukonèení prahového trámu portálu na stranì nepøístupné místnosti nad kuchyní
40

60
63

61
62

60 - vstupní portál zadní severovýchodní horní komory * 61 - sdruený portál zadních
horních komor (levý s odstrnìným krajním sloupkem a vloeným schoditìm) *
62 - ukonèení stropního trámu zadní severovýchodní horní komory u východního prùèelí * 63 - interier zadní severovýchodní horní komory - pohled od vstupu k severovýchodnímu nároí
41

64 65
67 68
70/71

66
69

64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 - podkroví a konstrukce krovu * 70 - vyøíznutá èást krovu
v místì napojení zadního køídla * 71 - kamnové kachle nalezené v podkroví
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Pøílohy

Opisy vybraných spisù z hronovského stavebního archivu,
týkající se zámìru zboøení domu èp.49
Chronologicky seøazené fotokopie dochovaného spisového materiálu tohoto archivu obsahuje samostatná pøíloha
tohoto elaborátu.
èís. 3610
Státnímu památkovému úøadu v Praze. Podací lístek 6.9.1923
Dvùr, bývalá tvrz postavená Hronem z Hronovicù o ní píe Jirásek v díle U nás a jen je majetkem fmy
Hronovské pøádelny bavlny v Hronovì, zamýlí majitelka rozboøiti a postaviti v místech tìch na základì sem pøedloených plánù tovární kanceláøe.
Komise stavební koná se v pátek dne 14 záøí t.r. o 5 hod. odpol.
Ponìvad jedná se o památku o ní pìknì líèí ve svém díle U nás Mistr Jirásek, èiníme o tom tamnímu úøadu
oznámení se ádostí, aby sem vyslán byl zástupce, jen by právo na zachování této staré budovy chránil.
Pøipomínáme, e tato budova byla od roku 1679 do roku 1882 v drení pøedkù Mistra Aloisa Jiráska.
Starosta mìsta: Frant. efelín
èís. 3449
Protokol
Kolek 2 Kè
sepsaný komisí obecního co stavebního úøadu v Hronovì dne 14. záøí 1923 o výsledku dle § 35. øádu stavebního
na místì samém vykonaného vyetøení ádosti fy Hronovská pøádelna bavlny sp. r r. o. v Hronovì, èís. jed. 3449 za
povolení nové stavby obytného domu s kanceláøskými místnostmi na stav. parc. èís. 20 za souèasného rozboøení
stávající chalupy èp. 49, za pøítomnosti podepsaných zástupcù obce Hronova, èlenù stavební komise a zájemníkù,
jako i zástupce státního památkového úøadu v Praze.
Øeditel komise starosta mìsta p. Frantiek efelín.
Stavební znalec p- Jindøich Laboutka, stavitel v Hronovì prohlauje ze stanoviska technického, e proti stavbì
a pøestavbì úøednického domu nièeho nenamítá, kdy bude pøesnì etøena naøízení stavebního øádu a kdy stavba
zadána bude oprávnìnému podnikateli.
Budova má býti jednopatrová, masivnì zdìná, a kryta ohnivzdornou krytinou. Stavba sama má státi na stavební
parcele èís. 20 a na místì starého zemanského statku èp. 49, který se míní celý rozboøiti s ponechíním starých stájí,
které se mají pøestavìti.
Vekerá kanalisace a umpy budte zøízeny z materiálù, který by fekálie nepropoutìl a umpy budte opatøeny
vrchem betonovými stropy, do nich budte zøízeny vstupy neprodynými eleznými poklopy.
Svádìní vod splakových a fekálií do øeky se nepøipoutí.
Ponìvad pøi stávajícím regulaèním plánu byl zakreslena regulaèní èára s ohledem na zachování stávajícího stavu
starého statku, vymiòuje se tuto èáru po pøípadì zmìniti dle potøeby a stavebník bude povinen tuto eventuelní
zmìnìnou èáru, v pøípadì povolení ke stavbì, zachovati. Po celé délce stavebního pozemku budi zøízen mosaikový
chodník s kamennými ulovými obrubami dle norem pro chodníky v Hronovì stanovených. Betonové konstrukce
stropní budte správnì dimensovány a stat. výpoètem doloeny.
Pøítomný zástupce státního památkového p. architekt Karel Pecánek, èiní námitky proti rozboøení starého obytného domu èp. 49, bývalé tvrze z dùvodù památkových, je vyadují, aby tento objekt byl zachován a to nejen se
stanoviska historického a i pro svùj význam lokální. Podepsaný ádá, aby proto stavební povolení, resp. povolení
k rozboøení totoho objektu èp. 49 udìlené nebylo a vyhrauje si dodateèné pøedloení podrobného dobrozdání stát.
památkového úøadu vìci tého se týkající.
Pøítomný zástupce státního památkového úøadu v Praze vyhrauje si dále, e kdyby stavební úøad pøes jeho
námitky v protokole uvedené stavební povolení, jako i povolení k rozboøení domu èp. 49 udìlil, aby o tom byl ihned
vyrozumìn doporuèeným pøípisem státní památkový úøad v Praze, který by dalí kroky zaøídil.
Podpis: Arch. K. Pecánek
Se stanoviska policejního a zdravotního není proti rozboøení stavení a postavení na zbylém stavebním pozemku
dùm dle pøedloeného plánu námitek
Z ohledù veøejných poukazuje se na námitky zástupce památkového úøadu v Praze.
Mezující soused paní Duková Marie nemá proti stavbì námitek.
V základì tohoto protokolu a vzhledem k prohláení zástupce památkového úøadu v Praze stavební komise
nedává ádný návrh na povolení, nýbr ponechává to mìstské radì k rozhodnutí.
7 podpisù: Norbert Lokvenc, Veselý Bøetislav, Amb. Jirman, Frant. imek, Marie Duková, J. Laboutka, V. Jirásek
a razítko HRONOVSKÁ PØÁDELNA BAVLNY SPOLEÈNOST S O.R.
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èís. 3185/23
Státní památkový úøad pro Èechy v Praze
Èís. 3185/23 (Pøi odpovìdi budi toto èíslo jednací uvedeno. O kadé vìci pite samostatnì.) PRAHA IV./ 132,
dne 8.X.1923
Vìc: Hronov, Dvùr  zachování
P.T. Mìstskému úøadu v Hronovì
Pøi komisionelním øízení dne 14.IX.-23 tamté pøedloen byl plán na stavbu kanceláøské a obývací budovy na
místì nynìjího obytného stavení t.zv. Dvora .
Vyslaný zástupce památkového úøadu prohlásil protokolárnì, e se stanoviska nutno bezpodmíneènì trvati na
zachování tohoto stavení a ádal, aby povolení k rozboøení tého nebylo v tomto pøípadì udìleno.
Státní památkový úøad souhlasí úplnì s vyjádøením prve citovaným a pøipomíná, e jest ve veøejném zájmu obce,
aby pamìtihodný tento objekt byl i s celým ohraeným prostranstvím jako kulturní odkaz naí minulosti zachován.
Mluví pro to nejen dùvody historické - jeto nynìjí dvùr je zbudován v místech a rozsahu bývalé tvrze as v XIII.
stol. zaloené, jak se o ní zmiòuje historik Sedláèek v díle: Hrady a zámky èeské V. Svazek str. 51. - ale i kulturní
dùvody lokálního rázu a koneènì i moment národopisný, jeto  dvorské stavení  je neobyèejnì rázovitou a rozloitou stavbou lidovou je v dochovaném stavu zasluhuje ji pro tuto okolnost, aby bylo i dále uchováno a pietnì
udrováno.
Rázovitá stavba je pak i pøední ozdobou mìsta. Státní památkový úøad má za to, e bylo by nejlépe, kdyby
památka tak znaèného významu v ohledu kulturním pro mìsto mohla být získána, nejlépe místnímu museu odevzdána. V takovém pøípadì zasadil by se památkový úøad o poskytnutí pøimìøené subvence státní na dùstojnou úpravu
celého objektu.
Razítko. Pøednosta úøadu: podpis
Razítko: Mìstská rada v Hronovì. Podáno 17.øíjna 1923 è. 4257
èís. 4363
4363. 25. øíjna 1923
Sboøení stavení èp. 49 stavba domu.
3449 31.8. 23.
Ct. firmì
Hronovská pøádelna bavlny, spol. s r.o. v Hronovì
U vyøízení Vaí ádosti za udìlení povolení k rozboøení stavení èp. 49 a k postavení jednopatrového domu
obytného na zbylé stavební parcele oznamuji slunì, e mìstská rada v Hronovì jako úøad stavební, usnesení svým ze
dne 23. øíjna 1923, nemùe povolení udìliti k rozboøení stavení èp. 49 z toho dùvodu, e stavba tato jest zapsána jako
památka u státního památkového úøadu v Praze a e poívá ochrany zákonné pøed jejím rozboøením a nutno proto
pøihlíeti k námitkám, podaným výe jmenovaným úøadem.
Proti tomuto rozhodnutí stavebního mìstského úøadu máte právo se odvolati k obecnímu zastupitelstvu mìsta
Hronova ve lhùtì 14. denní ode dne doruèení tohoto rozhodnutí.
Plány se Vám souèasnì vrací s podotknutím, e proti stavbì tohoto domu není námitek, bude-li budova èp. 49 se
dvorem v dosavadním stavu zachována, tj. bude-li stavba provedena na pozemkové parcele jiné a v tom pøípadì budi
o povolení ku stavbì se zmìnìným plánem situaèním znovu zaádáno.
Starosta: Frant. efelín
èís. 4392
Hlavièkový papír: Hronovská pøádelna bavlny spoleènost s o.r. Adresa telegramù: Pøádelna Hronov. Telefon
èís. 6 a 7
Hronov, dne 27. øíjna 1923
Slavnému Obecnímu zastupitelstvu v Hronovì nad/Met.
Proti vyøízení naí ádosti è. 3449 ze dne 31. srpna t.r. o povolení a rozboøení stavení è. 49 a postavení nového
jednopatrového obytného domu na zbylé parcele odvoláváme se, ponìvad zákaz státního památkového úøadu
v Praze není dostateèným dùvodem, by nám bylo stavební povolení zamítnuto.
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Vzdor námitek památkového úøadu má obecní zastupitelstvo právo nám ádané povolení udìliti. Popíráme vùbec
historický charakter budovy è. 49, jako i její architektonickou významnost, tvrdíme naopak, e udrování této
budovy nestojí v ádném pomìru k hospodáøskému újmu, který utrpíme zamítnutím naí ádosti, jeliko se nám tím
plánovitý vývin naeho podniku znaènì obmezuje a dociluje se pouze udrení domu, jeho historický ráz není
vìdecky dokázán.
Dovolujeme si dále na to poukázati, ze by novostavba vedle domu è. 49 naím potøebám nevyhovovala a tudí na
stavbu tuto pomýleti nemùeme.
V neudìlení vyøízení naí ádosti spatøujeme pouze malé porozumìní pro vývoj naeho i pro mìsto Hronov
dùleitého podniku. Podotýkáme dále, e jest naím úmyslem, nai spoleènost s r. obm. pøemìniti na akciovou
spoleènost. V souvislosti s tím není vylouèeno, e bychom pøeloili sídlo naeho podniku jinam, kde by bylo pro nae
zájmy vìtí porozumìní.
prosíme opìtnì, by nám ádaná povolení udìlena a zdùrazòujeme, e by toto povolení nalo i u nás porozumìní.
V dokonalé úctì
HRONOVSKÁ PØÁDELNA BAVLNY
SPOLEÈNOST S O. R.
2 podpisy
Razítko: Mìstská rada v Hronovì
Podáno 27/10 923 è. 4392

Výpis
ze zápisu o I. øádné schùzi obecního zastupitelstva v Hronovì, konané dne 15. listopadu 1923 o 7 1/2 hod. veèerní
v zasedací síni obecního zastupitelstva.
Pøítomno jest vech 30 èlenù.
Pøedseda: starosta Frantiek efelín.
Zapisovatel: dùchodní Kristian Èejchan.
Schùze tato svolána byla výnosem starostovým ze dne 10. listopadu 1923, èís. 4336.

5.) Odvolání fy Hronovská pøádelna bavlny do rozhodnutí mìstské rady ohlednì zamítnutí ádosti za udìlení
povolení k rozboøení  Dvora  èp. 49 a povolení ku stavbì jednopatrového domu.
O tomto bodu jednání, o nìm obecní zastupitelstvo rozhodnouti má, podává za mìstskou radu p. Dr. Seidl
následující referát.
po pøevratu zøízen byl v Praze státní památkový úøad, jen vyzval vechny obce a turistické odbory, aby státnímu
památkovému úøadu oznámily vechny památné objekty, které by svoji historickou cenou neb rázovitou stavbou
lidovou mìly býti dochovány ve stavu a pietnì udrovány.
Hronov oznámil na vyzvání mezi jinými té toto stavení  Dvùr èp. 49.
Fa Hronovská pøádelna, která jest majitelkou tohoto stavení, podala mìstskému úøadu ádost za udìlení povolení
k rozboøení tohoto stavení, aby na pozemku tak zbylém postaviti mohla budovu jednopatrovou pro umístìní svých
továrních kanceláøí.
V dùsledku této ádosti provedla bývalá stavební komise obce Hronova komisionélní stavební øízení, uvìdomìví døíve památkový úøad, který vyslal ke komisi svého zástupce. po skonèeném øízení nepodala stavební komise
ádný návrh a mìstská rada nynìjí byla proto nucena rozhodnouti o ádosti bez návrhu. v mìstské radì sdíleny byly
názory dva. Jedna èást èlenù mìstské rady klonila se k tomu, e budova  Dvùr èp. 49  svoji stavbou svoji historii jest
cennou památkou a e je nutno stavební objekt ten zachovati a k rozboøení povolení neudìliti, druhá èást èlenù dívala
se na vìc více se stanoviska hospodáøského, poukazovala na to, e stavbou domu pøinese se zamìstnání dìlnictvu,
ivnostnictvu a jiným odvìtvím a e také nebylo by správné, vývinu továrního podniku, který jest nejvíce spoplatnìn
a nese nejvìtí èást obecních pøiráek, èiniti pøekáek.
Posléze zvítìzil názor první a mìstská rada vìtinou hlasù povolení k rozboøení  Dvora  neudìlila a odkázala
firmu, aby stavbu provedla na pozemku jiném.
Proti tomuto rozhodnutí podala firma Hronovská pøádelna bavlny odvolání k obecnímu zastupitelstvu, které jest
dnes na poøadu jednání dnení schùze a jest nyní na obecním zastupitelstvu, aby o odvolání fy rozhodlo.
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V úterý pøed touto schùzí dostavil se do schùze mìstské rady, do ní byl p. starostou pozván, p. Oberländer
s prokuristou fy p. Fleissigem a prohlásil, e nutnì pro svùj závod potøebuje administraèní budovu, e mu také není
mono stavìti budovu tu na místì jiném, ne na tomto, ponìvad mu byl znemonìn plánovitý vývin prùmyslových
objektù a kdyby se stavba nedovolila, e by pomýlel pøeloiti správu podniku do místa jiného.
Pøi tom nabídl kompensaci, e kdy obdrí svolení k rozboøení dvora, vìnuje obci k nìjakému úèelu Kè. 100.000.-.
Po tomto vysvìtlení vyádal si slovo p. Norbert Lokvenc a prohlauje, e p. Oberländer se jej zavolal a mu závaznì
prohlásil, e jest ochoten èástku zvýiti na K4 120.000., e na pøání obce nechá zhotoviti a na dùm nový umístiti
plastickou desku nynìjího stavení  Dvora èp. 49  a proto pøimlouvá se za vyhovìní ádosti.
Na to rozpøedla se o této záleitosti ivá debata.
Pan Holzner jest pro, aby se vyhovìlo.
Rovnì p. Vaíèek.
Pan starosta efelín, e p. Oberländera prosil o to, by budovu zachoval. Mìsto Hronov dnes je známo po celé
republice, zblízka i zdáli navtìvují turisté nae mìsto, aby shlédli památky a budovy, o nich se tak pìknì Mistr
Jirásek rozepsal a proto má zato, e jest to svatou povinností obce starati se, aby tyto památky zùstaly zachovány.
Nebudou-li zde, pøestane také turistický ruch, nebo jen na pouhý Hronov se turisté a jiní podívati nepøijdou.
Dále uvádí, e kdy se o tom doslechl Mistr Jirásek, e si jej s p. uèitelem Souèlem nechal zavolat a je prosil, aby
Dvùr ten zùstal zachován.
Má za to, e pøání Mistra Jiráska nelze pøehlíeti a e by bylo povinností, døíve ne se o ádosti pøádelny rozhodne,
o kroku obce uvìdomit a poradit se s Mistrem Jiráskem, jehonutno také respektovati, døíve ne se uèiní chybný krok.
Necht se radìji rozhodnutí odsune a má-li se pøádelnì vyhovìti, necht se záleitost spojí s jednáním o odprodej ulièky.
Jest toho náhledu, aby dvùr byl zachován aspoò do té dobì, pokud Jirásek ije.
Pan Mílský lituje, e nebyl døíve ctìn pøípis památkového úøadu a ádá za pøeètení. Bylo vyhovìno a pøípis
pøeèten.
Dále tvrdí p. Mílský, e ádost fy Hronovská pøádelna bavlny jest pøedèasná, ponìvad stavba domu jest projektována podle regulaèního plánu nového, který ani není dosud schválen a platí proto dosud regulaèní plán starý.
Obecní zastupitelstvo nechce jistì pøekáky klásti vývinu prùmyslového závodu fy Hronovská pøádelna a kadému
jejímu pøání vylo se ochotnì vstøíc, nadruhé stranì musí si obec hájiti nìkolik tìch památek, které zde má a je vábí
sem èetné turisty, áky støedních kol, z nich má obyvatelstvo a nepøímo i mìsto, urèitý dobrý pøíjem. ádá, aby se
záleitost ta odsunula, dokud nebude schválen nový regulaèní plán, proti nìmu budou zajisté i èetné námitky
podány.
Pan Veselý prohlauje, e kdy mìstská rada rozhodovala, nebylo jí jetì známo nic o kompensacích, které jest fa
Hronovská pøádelna ochotna poskytnouti. Mistra si váí, nutno vak také pøihlíeti, e stavbou domu zamìstná se
øada nezamìstnaného dìlnictva, které na zamìstnání marnì èekají. Budova èp. 49 je døevìná, podléhá tím snadno
zkáze a mùe se státi, e nìjakou ivelní pohromou bude postiena a pak nebude míti obec ani budovu, ani znaèné
kompensace, je fa nabízí, naopak znaènou ztrátu finanèní, kdyby pøádelna své ústøedí do jiného mìsta pøeloila.
ádá, aby se o dovolání fy rozhodlo a záleitost aby se neodkládala.
Pan Frantiek Støeda je pro zamítnutí odvolání fy, jeto pøíliv turistù je té znaèným zdrojem pro mìsto.
Pan Laboutka nepovauje  Dvùr  za historickou stavbu, ponìvad budova je kryta lepenkou, èást domu je ji
novì vyzdìna, take toto ji nepøispívá k rázovitosti stavby. Jest proto, aby se odvolání firny vyhovìlo, jeto stavba
domu pøispìje k èásteènému odstranìní nezamìstnanosti dìlnictva.
Pan Lokvenc je toho názoru, e Mistr Jirásek by na vìc jinak pohlíel, kdyby vìdìl, e firma dává Kè 100.000.
na kompensacích.
Pan Kejklíèek je pro odklad, dokud nebude schválen nový plán regulaèní.
Pan Dr. Seidl ádá, by se hlasovalo o návrhu p. Mílského, který navrhuje, aby se schválilo rozhodnutí mìstské
rady.
Pøikroèeno tedy k hlasování o návrhu p. Mílského, pro který bylo pouze pìt hlasù.
Po té usneseno dvaceti hlasy vyhovìti odvolání fy Hronovská pøádelna bavlny a rozhodnutí mìstské rady jako
úøadu stavebního zruiti.
Usnesením obecního zastupitelstva v Hronovì povoluje se firmì Hronovská pøádelna bavlny rozboøení stavení
èp. 49 v Hronovì pod tou podmínkou, e postaví dle regulaèního plánu na místì této budovy novou budovu administraèní a e jako kompensaci sloí v dùchodì obecním Kè 120.000. pro úèele obecní. Obci pøed rozboøením podepíe
firma Hronovská pøádelna bavlny v tomto smyslu závazné prohláení.
Rozhodnutí obecního zastupitelstva nabude teprve právní moci, a záleitost ta vyøízena bude cestou instanèní,
podal-li by památkový úøad v Praze proti rozhodnutí obecního zastupitelstva nadøízenému úøadu odvolání a námitky
památkového úøadu byly zamítnuty. Do té doby musí fa Hronovská pøádelna s rozboøením stavení èp. 49 poseèkati.
Kulaté razítko mìsta. Za pravost opisu.
starosta Frant. efelín
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èís. 4174/23
Státní památkový úøad pro Èechy, Praha IV. 132.
È.j. 4174/ 23
Hronov, býv. tvrz, ochrana.
Praha, dne 19. XI. 1923.
Mìstskému úøadu v Hronovì. Nutné!
Vzhledem k dotazu ministerstva kolství a národní osvìty ádá podepsaný úøad, aby pokud mono obratem
vyøízen byl zdejí úøední pøípis ze dne 8./ X. 1923 èj. 3185 ve pøíèinì zachování tamní bývalé tvrze.
Razítko: Státní památkový úøad pro Èechy v Praze. Pøednosta úøadu: Podpis
Obálka: Státní památkový úøad
Praha IV. - 132.
Razítko: 21.XI. 23
Mìstskému úøadu v Hronovì u Náchoda.
Èj. 4174_ 23
Vìc úøední porta prosta

èís. 4392
4392
21. listopadu
3Rozboøení  Dvora 
Odvolání
Tit. firmì
Hronovská pøádelna bavlny v Hronovì
Obecní zastupitelstvo mìsta Hronova jednajíc ve své dne 15. 11. 1923 konané schùzi o podaném Vaem odvolání
ze dne 27. øíjna 1923 do rozhodnutí mìstské rady jako úøadu stavebního ze dne 23. øíjna 1923, èís. 4363, jím
zamítnuta vyla Vae ádost za udìlení povolení k rozboøení  Dvora èp. 49  v Hronovì, usnesla se vìtinou hlasù
rozhodnutí mìstské rady zruiti a Vaí ádosti za udìlení povolení k rozboøení tohoro stavení èp-49 vyhovìti.
Dùvody:
Budova èp. 49 jest z vìtí èásti døevìná, lepenkou krytá, take snadno mùe vzíti zkázu ivelní pohromou.
Pokrytím støechy lepenkou a vyzdìním èásti budovy, je provedeno bylo v dobì novìjí, ztratila budova pùvodní
svoji rázovitost a starobylost.
Stavbou nové budovy na zbylém pozemku po rozboøení stavení èp. 49 pøispìje se èásteènì k odstranìní nezamìstnanosti dìlnictva, kteøí na práci èekají.
Nabízená kompensace firmou Hronovská pøádelna Kè 120.000. bude pro obec znaènou posilou, která by v budoucnu v pøípadì moného znièení budovy èp. 49 ivelní pohromou poskytnuta nebyla.
Plánovitému vývinu prùmyslového podniku nelze obci Hronovské ztìovati a to tím více, kdy firma je odhodlána svoje ústøedí do jiného mìsta pøeloiti a tak, jeto firma nese nejvìtí bøímì pøiráek a dávek, berní sílu obce
seslabiti.
Tìchto také dùvodù nemohlo obecní zastupitelstvo pøihlíeti k námitkám památkového úøadu v Praze.
Povolení k rozboøení  Dvora èp. 49  vázáno jest s tìmito podmínkami:
1) e po rozboøení  Dvora èp. 49  pøikroèí firma Hronovská pøádelna ku zamýlené stavbì jednopatrové administraèní budovy podle novì upraveného plánu regulaèního, jakmile tý bude schválen.
2) e sloí firma Hronovská pøádelna bavlny pøed rozboøením  Dvora èp. 49  Kè 120.000. v dùchodì obecním
na hotovosti, jako kompensaci pro obecní úèele.
3) e podepíe závazné prohláení, e podmínkám tìmto vyhovìti firma jest ochotna.
Stavební plány se souèasnì vrací.
S rozboøením budovy nesmí se døíve zapoèíti, dokud rozhodnutí obec. zastupitelstva nevejde v moc práva
Starosta mìsta: Podpis Frant. efelín
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èís. 4775
Èís. 4775 dne 21. listopadu 1923.
Státnímu památkovému úøadu v Praze.
na vìdomí s pouèením, e má právo podati proti tomuto rozhodnutí obecního zastupitelstva v Hronovì ze dne
15. listopadu 1923 podati námitky k nadøízenému úøadu tj. k okresní správní komisi v Náchodì ve lhùtì 14. denní ode
dne doruèení tohoto výmìru prostøednictvím obce Hronovské.
rekomando. Razítko: Mìsto Hronov nad Bílou Horou n/ nM
Starosta: Frant. efelín

èís. 4248/23
hlavièkový papír
STÁTNÍ PAMÁTKOVÝ ÚØAD PRO ÈECHY V PRAZE.
Èís.....4248/23. PRAHA IV./132, dne ...3.XII....1923.
(Pøi odpovìdi budi toto èíslo jednací uvedeno.
O kadé vìci pite samostatnì.)
Vìc: ... Rozboøení Dvora  v Náchodì.
.....
Odpovìï k èís. ...
ze dne ...
Pøílohy: ...
OPIS!
Okresní správní komisi v Náchodì.
Výmìrem è. 4775 ze dne 21. listopadu 1923 zd. èj. 4248 vyzval obecní úøad mìsta Hronova podepsaný úøad ku
podání námitek do rozhodnutí okresního zastupitelstva mìsta Hronova ze dne 15. listopadu 1923, kterým zruil
rozhodnutí mìstské rady jako úøadu stavebního ze dne 23. øíjna 1923 è. 4363, jím zamítnutá ádost Hronovské
pøádelny bavlny za udìlení povolení k rozboøení  Dvora  èp. 49 v Hronovì a usneseno vìtinou hlasù ádosti výe
uvedené pøádelny za udìlení povolení k rozboøení tohoto stavení èp. 49 vyhovìti. Lhùta tato 14-denní bìí ode dne
doruèení tohoto výmìru, které se stalo dne 23. listopadu 1923 a konèí tedy dnem 7. prosince t.r.
Podepsaný úøad není vak dle stavu dneního zákonodárství vùbec legitimován ku podání tìchto námitek a proto
stejnì jako vechny ostatní kulturní korporace podává proti tomuto výe uvedenému rozhodnutí usnesení a podává
následovní protest, který odùvodòuje takto:
Je sice nesporno, e budova è. 49 je z vìtí èásti lepenkou krytá, nicménì je zcela neodùvodnìným tvrzení, take
snadno mùe vzíti zkázu ivelní pohromou, nebo moderní vìda má po ruce dnes ji tolik osvìdèených prostøedkù
impregnaèních, e lze dnes ji nejen budovy døevìné lepenkou, nýbr i dokovou støechou kryté úplnì bezpeènì proti
ohni zajistiti. Je tedy jen poadavkem péèe øádného hospodáøe, aby vlastník budovy uèinil tato vhodná opatøení, by
bezpeènost budovy takové øádnì zajistil pøed poárem. Nehledì k tomu staèí tu jen øádná bezpeènostní opatøení
k dostateènému uchránìní podobné budovy, je na rùzných místech nejen v cizinì, ale i v naí vlasti vykazují stáøí
i nìkolik století.
Naprosto odporuje pravdì a skuteènosti tvrzení, e pokrytím støechy lepenkou a vyzdìním èásti budovy, je
provedeno bylo v dobì novìjí, ztratila budova pùvodní svoji rázovitost a starobylost.
V pøípadu tomto mono pøipustiti jedinì okolnost, e vlastním zavinìním obce starobylý vzhled budovy èásteènì
a také jen doèasnì byl poruen, je lepenková krytina naøízením vùbec zakázána. Budova tedy v tomto smìru kdykoli
mùe býti do døívìjího svého stavu znovu uvedena, jakmile bude v pohledu ruící lepenka odstranìna a indelovou
øádnì impregnovanou krytinou nahraena. Rovnì obezdìní pomìrnì velmi nepatrné, lze kdykoliv a bez znaèných
nákladù a to na prospìch vzhledu budovy ihned provésti.
Ostatnì není obecní zastupitelstvo kompetentním orgánem, pak-li neslyelo povolané v tom znalce, usuzovati
o dochované starobylosti a rázovitosti takové. Naopak je povinností Státního památkového úøadu v pøípadì tomto
prohlásiti, e budova tato pøes výe uvedené zcela pøechodné a lehce odstranitelné závady nejen na rázovitosti
a starobylosti své, ale ani na svém významu v obraze místa i historické a památné cenì nièeho neztratila. Zcela
nemístným vak v tomto pøípadì opelovati doèasnou nezamìstnaností dìlnictva. Její pøíèiny nejsou zjevem místním,
nýbr veobecným dùsledkem situace pováleèné, který postihuje dnes celou Evropu. Nelze je tudí malými polliativními prostøedky místními s prospìchem øeiti, nýbr akcí celostátní ano i mezistátní.
Pouití dùvodu toho má tedy spíe povahu prázdného demagogicky pouitého hesla. Naopak ale zdá se, e
jediným rozhodujícím dùvodem v dané otázce nebyly nejen dùvody estetické a bezpeènostní výe uvedené, nýbr
daleko více nabízená kompensace firmou Hronovská pøádelna Kè 120.000, která na usnesení obecního zastupitelstva
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v odpor vzaté mìla rozhodující vliv, jistì daleko vìtí ne-li ustanovení platného stavebního øádu, momenty estetické
a jiné úvahy veøejnoprávní. Stejnì snad i dalí moment, e ztìující firma je odhodlána svoje ústøedí do jiného mìsta
pøeloiti a tak, jeto firma nese nejvìtí bøímì pøiráek a dávek, berní sílu obce seslabiti.
Obì skuteènosti tyto jak vidno vykonaly na okresní(?) zastupitelstvo znaèný vliv, ba i nátlak, tak e tu bylo prostì
vylouèeno volné uvaování, jak v kadém jiném podobném pøípadì a ji proto usnesení obecního zastupitelstva
mìlo by býti zrueno. Nehledì ovem k tomu, e znièením cenné této historické - lidové památky, zároveò i budovy
vztahem svým k nejspanilejímu výtvoru novodobého naeho písemnictví monumentálního díla Jiráskova budova
tato i po této stránce nabyla významu daleko za místní význam sahající. Znièení její naopak znamenalo by i ohroení
kulturní povìsti, nejen dotyèné obce, ale i naeho národa. Státní památkový úøad z dùvodù tìchto appeluje tímto na
sl. okresní zastupitelstvo, aby nejen z vìcných dùvodù výe uvedených, zejména závaných dùvodù estetických
a památkových, nýbr i v zájmu kulturní povìsti naeho národa - výe uvedené usnesení obecního zastupitelstva
v souhlase s pøesvìdèením celé èeské veøejnosti zruilo
Pøednosta úøadu: Podpis neèitelný

èís. 4392/5253
Hlavièkový papír:
HRONOVSKÁ
HRONOV, DNE 21. prosince
PØÁDELNA BAVLNY
ÈECHY
SPOLEÈNOST S R.O.
ADRESA TELEGRAMÙ:
PØÁDELNA HRONOV
TELEFON ÈÍSLO 6, 7
Titl.
Mìstský úøad v Hronovì n/M.
È.j. 4392
Vzhledem k tomu, e jsme neobdreli ádného vyrozumìní, e by byli proti rozboøení budovy èíslo 49 uèinìny
námitky, povaujeme rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 15. listopadu t.r. za vzelé v moc práva.
Oznamujeme Vám tedy, e k rozboøení budovy pøikroèíme a porouèíme se Vám
s úctou vekerou
Razítko: HRONOVSKÁ PØÁDELNA BAVLNY
SPOLEÈNOST S O.R.
podpisy: Fleissig
Oberländer
Razítko: MÌSTSKÁ RADA
V HRONOVÌ
Podáno 22/XII. 923 è. 5253

èís. 5253
5253
22. prosince 1923.
Rozboøení dvora èp. 49
21 12 23.
Tit. fì
Hronovská pøádelna bavlny, spol. s r.o. v Hronovì
k Vaemu oznámení ze dne 21. prosince tr., e povaujete rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 15. listopadu
1923 za vzelé moc práva a e pøikroèíte k rozboøení  Dvora èp. 49  prohlaujeme, e nesmí firma pod následky
trestního øízení døíve k rozboøení  Dvora èp. 49 pøikroèiti, dokud ct. fa neobdrí od obce písemné oznámení, e
rozhodnutí obecního zastupitelstva vzelo v moc práva a e námitky, které byly proti usnesení obec. zastupitelstva
podány a co bylo p. Fleissigovi ústnì na obecním úøadì a telefonicky oznámeno, byly cestou instanèní zamítnuty.
Starosta mìsta: Podpis
Frant. efelín
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èís. 187
Hlavièkový papír:
HRONOVSKÁ
PØÁDELNA BAVLNY
HRONOV, DNE 11. ledna 1924
SPOLEÈNOST S R.O.
ÈECHY
ADRESA TELEGRAMÙ:
PØÁDELNA HRONOV
TELEFON ÈÍSLO 6, 7.
Slavná
Mìstský úøad,
v Hronovìádám zdvoøile by nám byla pro budovu, kterou chceme na místì stavení èp 49 vystavìti, vztyèena stavební èára
dle platného regulaèního plánu.
Podotýkáme, e se jedná pouze o pøedbìné práce a potvrzujeme zároveò, e nepokládáme vyhovìní naí ádosti
za závazné pro koneèné povolené ku stavbì.
Dìkujeme Vám za Vaí ochotu a znamenáme
s vekerou úctou
HRONOVSKÁ PØÁDELNA BAVLNY
SPOLEÈNOST S O.R.
Podpisy: Fleissig Oberländer
Razítko: MÌSTSKÁ RADA
V HRONOVÌ
Podáno 12. ledna 1924 è. 187
1 situaèní plán

èís. 187
187
16.ledna 1924
Tit.
Hronovské pøádelnì bavlny, spol. s ruè. o.
v
Hronovì
K tamní ádosti ze dne 11. ledna 1924 oznamujeme Vám, e èára stavební byla ji svého èasu pøi komis. øízení
vytyèena. Ponìvad dosud o odvolání ohlednì rozboøení dvora není rozhodnuto, pokládá mìstská rada za pøedèasné
vytyèovati stavební èáru, kdy stavba se provádìti dosud nemùe. Mìstská rada jest vak ochotna dáti èáru stavební
vytyèiti, pak-li ct. firma uvolí se opìt náklad s vytyèením zapraviti a ádáme v tom o prohláení.
Starosta: podpis neèitelný

èís. 500
Hlavièkový papír: Státní znak Okresní správní komise v Náchodì.
Èíslo 500
Dne 7. bøezna 1924
Pøi odpovìdi budi uvedeno toto èíslo.
Vìc: Jírovcùv dvùr
Odpovìï na pøípis èís.
ze dne 192
Pøílohy:
Mìstskému úøadu
v
Hronovì
Ponìvaè se vyskytly rozpory mezi obsahem výpisù z protokolù a vývody èlenù okresní správní komise a èlenù
obecního zastupitelstva v Hronovì ádáme na základì usnesení okresní správní komise ze dne 27. února 1924 za
urychlené pøedloení vech protokolù v originále, týkajících se ádosti firmy  Hronovská pøádelna bavlny  o povolení
ku stavbì jednopatrového domu na místì, kde stojí  Jírovcùv dvùr, a tudí eo ipso o zbourání tého.
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Zároveò budi sem sdìleno, je-li skuteènì Jírovcùv dvùr zapsán jako památka u státního památkového úøadu
v Praze a poívá-li zákonné ochrany pøed zbouráním.
Podotýkáme, e i zástupcem firmy bylo tvrzeno, e povolení ku stavbì firma má, aèkoliv z tamních, sem pøedloených výpisù z protokolù, to patrno není.
Øeditel:
podpis Zouráka?
Razítko: MÌSTSKÁ RADA
Pøedseda:
V HRONOVÌ
V. otola
Podáno 12.bøez. 1924 è. 1123
Na rubu tukou:
12/III 1924
Státní památkový úøad
v Praze
V záleitosti Jírovcova dvora èp 49 v Hronovì ádá nás okresní správní komise v Náchodì zaslání zprávy, je-li
tento dùm zapsán jako památka u státního památkového úøadu v Praze poívá-li zákonné ochrany. ádáme proto
slunì, aby památkový úøad s urychlením sám pøíslunou zprávu okresní samosprávné komisi lakavì podal.
starosta

èís. 1123
Starosta - okresní správní komise
1123.
13. bøezna 1924.
Jirovcùv Dvùr, èp. 49 .
500
7
3
24.
Okresní správní komisi
v Náchodì.
K tamnímu Vaemu dotazu sdìlujeme, e spisy ohlednì stavby domu a týkající se rozboøení dvora èp.49 byly
tamnímu úøadu zaslány vecky.
Dodateènì zasíláme výpis ze zápisu o schùzi mìstské rady, ve které bylo o ádosti fy Hronovská pøádelna jednáno
a rozhodnuto.
Tvrdí-li zástupce firmy, e povolení ku stavbì má, nepodávala by fa jistì odvolání a bylo také jednání ve schùzi
v zastupitelstvu bezpøedmìtné.
Ze spisù jest jasno, e mìstská rada, jako úøad stavební rozhodnutím ze dne 23. øíjna 1923 rozboøení Jírovcova
Dvora èp. 49 a na zbylém místì stavbu domu, n e p o v o l i l a.
Ohlednì zapsání Dvora jako památky, vyzvali jsme památkový úøad v Praze, aby sám pøímo tamnímu úøadu
zprávu podal.
Starosta: neèit efelín

èís. 1072/1924
hlavièkový papír: Státní památkový úøad pro Èechy v Praze.
Èís. 1072/ 1924. PRAHA IV./ 132, dne 17. bøezna 1924.
(Pøi odpovìdi budi toto èíslo jednací uvedeno.
O kadé vìci pite samostatnì.)
Vìc: Hronov  Jírovcùv dvùr, èp.49.
zachování.
Odpovìï k èís....
ze dne...
Pøílohy:
Okresní správní komisi
v Náchodì.
K tamnímu dotazu ve vìci shora uvedené - jen byl mìstským úøadem v Hronovì zaslán k podání pøímé zprávy,
potvrzuje se, e objekt ten jest tu jako t.zv. tvrz v Hronovì veden v evidenci a to na základì  Soupisu památek v pol.
okresu Náchodském z r. 1910, kde na str. 38 a 40 se o nìm dìje zmínka. Stavení samo - tøeba - e není pùvodní tvrzí,
jest pøece jedno z nejstarích v osadì a representuje jaksi její vývoj. Kromì této historické ceny nutno uvaovati i její
vnitøní hodnotu jako výraznou stavbu lidovou a sice dobøe uchovanou, je v historickém prostøedí velmi dobøe je
zasazena a neobyèejnì malebnì pùsobí.
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Jest proto zachování obývacího stavení èp.49 v Hronovì z hlediska veøejného zájmu plnì oprávnìno, kteréto
stanovisko zastává nejen Státní památkový úøad, ale i ministerstvo kolství a národní osvìty ( odbor V.)
ádá se tudí, aby sbourání zmínìného objektu povoleno nebylo.
Za pøednostu úøadu:
Mìstskému úøadu
v Hronovì
K tamnímu pøípisu è.j.1130 ze dne 12. bøezna 1924. na vìdomí.
Za pøednostu úøadu:
Ant. K. Peánek
Razítko: MÌSTSKÁ RADA
V HRONOVÌ
Podáno 20.bøez 1924 è. 1276

èís. 908/1926
Hlavièkový papír: Státní znak, Okresní správní komise v Náchodì.
Èíslo 908 Dne 7. dubna 1924
Pøi odpovìdi budi uvedeno toto èíslo
Vìc: Jírovcùv dvùr
Odpovìï na pøípis èís. ze dne
/
192
Pøílohy: 8 kusù plánù
Okresní správní komise ve své schùzi, dne 5. dubna t.r. konané, jednala o protestu odboru Klubu èeských turistù
v Hronovì a spol. a protestu státního památkového úøadu pro Èechy v Praze proti usnesení obecního zastupitelstva v
Hronovì ze dne 15. listopadu 1923 è. 4392 ohlednì povolení, daného firmì Hronovská pøádelna bavlny v Hronovì,
ku stavbì administrativní budovy na místì, kde stojí Jírovcùv dvùr, a tudí také ohlednì zbourání tého, a usnesla
se na následujícím:
1. / Protest odboru Klubu èeských turistù v Hronovì a spol. se zamítá jako opozdìný, ponìvad byl pøedloen
zdejímu úøadu dne 3. prosince 1923, tedy po uplynutí rekursní lhùty.
2./ Protest státního památkového úøadu pro Èechy v Praze se zamítá pro nedostatek aktivní legitimace.
3./ Usnesení obecního zastupitelstva v Hronovì ze dne 15. prosince 1923 se zruuje jako protizákonné, ponìvad
ve smyslu ustanovení § 132.odst.1. a § 133. staveb.ø. rozhoduje o stínostech proti nálezùm obecního pøedstavenstva
jakoto úøadu stavebního v instanci druhé okresní výbor resp. nyní okresní správní komise.
O tom se vyrozumívá odbor Klubu èeských turistù a spol. v Hronovì, státní památkový úøad v Praze a mìstský úøad
v Hronovì s tím podotknutím, e se lze z tohoto rozhodnutí odvolati do 14ti dnù ode dne doruèení prostøednictvím
mìstského úøadu v Hronovì k zemskému správnímu výboru v Praze.
Mìstskému úøadu v Hronovì se ukládá, aby o tomto výnosu vyrozumìl firmu Hronovská prádelna bavlny
v Hronovì.
Øeditel:
Podpis neèitelný
Razítko:
Pøedseda:
Mìstský úøad v Hronovì.
Okresní výbor v Náchodì. K. otola
Razítko:
MÌSTSKÁ RADA
V HRONOVÌ
Podáno 9.dubna 1924 è. 1626

èís. 1620
Obecnímu úøadu mìsta Hronova nad Metují
Výbor Místního odboru Èeskoslovenské Jednoty v Náchodì projevuje jednomyslné pøání, aby dvùr Jiráskùv
Dvorských v Hronovì byl zachován jako místní památka, která známa jest vude ze spisù naeho velkého krajana
mistra Aloise Jiráska:  U nás.
Doufáme, e pøání naemu v zájmu národním a historickém vyhovìno bude.
V Náchodì dne 21. bøezna 1924.
Podepsán: jednatel, pøednosta, razítko: Místní odbor Èeskoslovanské jednoty v Náchodì.
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èís. 2222
Hlavièkový papír: Klub za starou Prahu
Praha III., Josefská ulice è. 1, II. poschodí
Èís.jed. 201.
TEL. 8419/VIII.
Vìc: Hronov.
Jírovcùv dùm.
P.T.
radì mìstské mìsta Hronova.
Klub Za Starou Prahu jako dobrovolný ochránce památek umìleckých a historických v èeskoslovenské republice
ádá Vás zdvoøile a dùraznì, aby byl Jírovcùv dùm, tvrz ze XVII. století, bezpodmíneènì zachován. Stavební
památky, které inspirovaly spisovatele Al. Jiráska k jeho významným pracím, patøí nyní vude k pamìtihodnostem,
kterou jsou opatrovány a chránìny s úctou. Bylo by bolestné, kdyby mìsto Hronov, Jiráskovo roditì, èinilo smutnou
výjimku. Právì naopak Hronov by mìl podobné stavby støeiti co nejpøísnìji a postarati se rovnì o výchovu obèanstva v tomto smìru.
Klub Za Starou Prahu doufá, e nalezne u rady mìstské pochopení, a vyprouje si laskavé sdìlení o vyøízení
pøípisu.
s projevem úcty se podepisují
za
razítko: KLUB ZA
STAROU
PRAHU
Ing. Schwarzer?
Ahner Jan
pøedseda
jednatel
Razítko:
MÌSTSKÁ RADA
V Praze dne 21. kvìtna 1924
V HRONOVÌ
Podáno23/5.1924è.2222

èís. 4605
V Hronovì, dne 20. listop. 1924
P.T. mìstské radì v Hronovì.
Níe podepsaný dovoluje si Vám oznámiti tímto, e prosí slav. mìstskou radu, by udìlila mu komisi co moná
v nejkratí dobì, pøi ní by schválila plánek na adaptaci domu è. pop. 49. v Hronovì.
Hronov. pøádel. bavlny s.r.o. v Hronovì tudi jest rozhodnuta na tom stanovisku, e provede adaptaci v domì è. 49,
kde ze stávajících stájù chce zøíditi nìkolik bytù pro svoje dìlníky.
Souèasnì vìdomost dává slav. mìst. radì, e nikterak nepokodí se dosud stojící stav pùdorys. kromì vnitøního
zaøízení. Doufaje, e ásdosti bude vyhovìno za ni pøedem dìkuji a znamenám se:
V plné úctì.
podpis Jan Eckert
razítko:
Podnikatelství staveb a tech. kanceláø
arch. Jan Eckert
opráv. mistr zednický
v Hronovì n./Met.
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