S LÁSKOU
K ŘEMESLU,
S ÚCTOU
K TRADICI

Řemeslo očima majitele a ředitele
Krása řemesla nás nepřestává bavit. S každou novou stavbou, s každou novou
střechou a fasádou před námi ožívá historie, smíme se dotýkat práce starých mi
strů, mnohdy i o několik generací před námi, vidět na starých krovech a taškách
značky cechů, rodin či jednotlivců, vnímat jejich hrdost na své dílo a zařadit se
do proudu těch, kdo měli privilegium spoluvytvářet a udržovat české a moravské
kulturní dědictví. František z Assisi vyjádřil náš postoj k řemeslu jako umění takto:
„Kdo pracuje rukama, je dělník. Kdo pracuje rukama a hlavou, je řemeslník. Kdo
pracuje rukama, hlavou a srdcem, je umělec.“ Máme velmi rádi naše řemeslo a je
nám ctí pro naše zákazníky pracovat poctivě, s nasazením a zodpovědností za
vytvoření děl, která svou technickou dokonalostí a estetickou krásou budou dob
ře sloužit a dělat radost dalším generacím. Děkujeme všem majitelům staveb,
nejen v tomto katalogu, za výsadu pracovat na jejich budovách, děkujeme všem
odborníkům památkové péče za rady, vedení a podporu, děkujeme všem našim
zaměstnancům a partnerům za profesionální práci a lásku k řemeslu.
petr hurta, majitel společnosti

Od založení firmy v roce 1992 bylo naším cílem dělat kvalitní a poctivé řemeslo.
Nejdříve jsme realizovali rodinné a bytové domy v našem regionu a postupně se
pouštěli do stále složitějších staveb. Díky naší firemní filozofii, ve které má kvalita
a řemeslná poctivost přednost před krátkodobým ziskem, jsme se postupně
stali dodavateli významných staveb a v posledních letech i staveb historických,
které mají velmi silný vztah k historii našeho národa. V současné době přemýš
líme jak v době, kdy řemeslo prochází obtížným obdobím a staří mistři z oboru,
velmi často bez náhrad novými řemeslníky, odchází, firmu nadále rozvíjet a být
i do budoucna spolehlivým a perspektivním partnerem pro naše zákazníky. Proto
investujeme do našich zaměstnanců, několik týdnů v roce je školíme a snažíme
se je nadále zdokonalovat v oborech tesař, klempíř, pokrývač, izolatér a štuka
tér, tak aby nezůstali nic dlužni kvalitě řemesla. Víme, že umění vzniklo ze slova
umět. Je skvělé, že náš široký tým odborníků, jak techniků, tak řemeslníků, má
chuť a nasazení do dalšího období a chce firmu rozvíjet a dávat k dispozici své
odborné znalosti. Jsem rád, že v této publikaci můžeme prezentovat část našich
významných realizací, kterých si velmi ceníme a na kterých jsme se rádi podíleli.
Doufám, že budou pro každého inspirací, že poctivá práce vede ke krásným
výsledkům.
ondřej hurta, ředitel společnosti
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Hrad Bítov
bítov

Hrad Bítov patří k našim nejstarším hradům. Nad soutokem řek Želetavky a Dyje,
v kaňonu tzv. Moravského Švýcarska, jej kolem roku 1055 v místě původního vel
komoravského hradiště založil český kníže Břetislav I. Byl první z řetězce králov
ských hradů chránících jižní hranici přemyslovského státu. V zastavení postupu
německé kolonizace na sever zaujal významné místo. Z počátku 13. století se
dochovala západní břitová věž. Po vymření Přemyslovců se dostal na víc než dvě
stě let do rukou rodu Lichtemburků, ti přistoupili k přestavbě hradu a začali bu
dovat základ hradu na východní straně v místech dnešního paláce. Vzniklo jádro
dnešní hradní kaple Nanebevzetí Panny Marie (1334) a v základě i dnešní hradní
palác, obě vstupní věže, štítová zeď i jižní křídlo.
Na přelomu renesance a baroka dostal hrad Bítov dnešní horizontální vzhled.
V 17. století byl přestavěn na barokní opevněný zámek. Za hrabat z Daunů byl
již pustnoucí hrad mezi lety 1811–1863 upraven do dnešní převážně novogotické
podoby. K zvláštnostem patří sbírka preparovaných psů a koček barona Jiřího
Haase z Haasenfeldu, posledního majitele. 49 kusů vycpaných psů tvoří největší
sbírku svého druhu na světě.
Hrad je od roku 1958 chráněn jako kulturní památka ČR, od roku 2011 pak jako
národní kulturní památka. Dlouholetým kastelánem hradu byl moravský historik
umění a významný básník Jiří Kuběna (1936–2017), vlastním jménem Jiří Paukert,
představitel generace tzv. šestatřicátníků, který zde uspořádal několik význam
ných setkání českých, moravských a slezských básníků, literárních kritiků a redak
torů.
v letech 2015–2017 jsme rekonstruovali krovy a střechy jižního křídla, paláce
a věže. za tuto rekonstrukci jsme v soutěži „pokrývači sobě“ tondach pálená
střecha 2017 získali první místo v kategorii historické budovy.
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Zámek Hradec nad Moravicí
Červený zámek
hradec nad moravicí

Zámecký areál v Hradci nad Moravicí tvoří budovy Bílého zámku, Červeného
zámku, Bílé věže a rozsáhlý zámecký park o rozloze 136 hektarů. Leží v místech,
která jsou trvale osídlena již od doby kolem 2000 př. n. l. a kde již v 11. století
vybudovali Přemyslovci hrad. Hradec byl tehdy významným opevněním u fre
kventované obchodní cesty a byl i centrem duchovní správy. Později však jeho
význam ustoupil Opavě. Novogotický Červený zámek z režného zdiva pochází
z druhé poloviny 19. století. Projektován a postaven byl pro Karla Mariu Lich
novského v letech 1872–1895. Autorem studií a plánů je architekt Alexis Langer
z Vratislavi, který výstavbu řídil do roku 1879, kdy ji přebral výmarský architekt
F. Händel. Zámek plnil funkci stájí, vozoven, koníren a kovárny. V období I. sv.
války zde byla umístěna rakouská koňská nemocnice. Ve 20. století přežil několik
požárů i snahu o zbourání majitelem z důvodů nerentability.
Rod hrabat Lichnovských držel hradecké panství po šest generací. Udržovali
řadu kulturních kontaktů, jejich sídlo navštívilo mnoho osobností, mimo jiné hu
debníci Ludwig van Beethoven, Nicolò Paganini, Ferenc Liszt, spisovatel Gerhart
Hauptmann, libretista Hugo Hofmannstahl a literární kritik Karl Krause.
V květnu 1945 bylo panství konfiskováno, neboť Lichnovští si i po vzniku Česko
slovenska podrželi německé občanství. Nyní jsou budovy obou zámků v péči
Národního památkového ústavu a jsou otevřeny veřejnosti. Od roku 2001 je
areál národní kulturní památkou.
v rámci oprav a rekonstrukcí červeného zámku, které mu mají vrátit původní vzhled
a odstranit necitlivé přístavby z počátku 70. let 20. století, jsme v letech 2017–2018
provedli opravu a výměnu poškozených částí krovů, položili novou střešní krytinu
ze štípané břidlice, včetně klempířských prvků, a opravili komíny. v minulosti jsme se
podíleli také na opravách střechy vodárenské bílé věže.
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Vlašský dvůr
kutná hora

Vlašský dvůr je jednou z dominant Kutné Hory, jejíž historické jádro je součástí
světového kulturního dědictví UNESCO. Tento bývalý královský palác s mincov
nou, ve které se zpracovávalo místní stříbro, založil v roce 1300 král Václav II.
na místě bývalého opevnění chránícího obchodní stezku. Razily se zde praž
ské groše. Název dvora je odvozen od italských odborníků (Vlachy), které král
povolal k provedení finanční reformy. Vznikla zde centrální ražebna, nad ní bylo
postaveno patro obývané králem. Bohatství kutnohorských stříbrných dolů se
stalo základem královské moci a hlavním zdrojem prostředků. Kolem roku 1400
byl Václavem IV. palác s kaplí i šmitny (dílny) nákladně přestavěny.
Vlašský dvůr byl ve středověku i významným mocenským centrem a byl využit
k pořádání mnoha státnických aktů. V roce 1409 zde byl vydán Dekret kutnohor
ský. Ten měnil poměr hlasů na Karlově univerzitě, omezil vliv cizinců a zaručoval
stejná práva česky mluvícím studentům. Za husitských válek si zde vybudoval
základnu Zikmund Lucemburský a řídil odsud svoje křižácká vojska. V roce 1471
zde proběhla volba katolického Vladislava Jagellonského českým králem. Ten
zde pak i rád pobýval. Poslední velký sněm se tu konal v roce 1523. Královská
mincovna byla zrušena v roce 1727. Od 18. století, po vytěžení dolů, dvůr ztratil
na významu a postupně chátral, bylo zde sídlo radnice, obecní škola, lazaret.
Nyní je zde umístněná stálá expozice mincovnictví.
Areál tvoří několik různých staveb. Původní gotické části jsou zachovány ve vý
chodním a severovýchodním křídle, ostatní jsou novostavbami z let 1893–98
(L. Lábler) v duchu novogotiky. Palác je chráněn jako národní kulturní památka.
rozsáhlé práce, jejichž předmětem byla oprava krovu, montáž střešní břidlicové
krytiny (použito bylo moravské krytí), a to včetně měděných klempířských prvků,
jsme zde prováděli v několika etapách v letech 2013–2018.
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Kaple sv. Šebestiána
a zvonice na Svatém kopečku
mikulov

Roku 1622 postihl Mikulov a jeho okolí mor. Za překonání této rány se olomoucký
biskup kardinál František z Dietrichsteina rozhodl vyjádřit vděčnost Bohu výstav
bou kaple svatého Šebestiána. Renezanční centrální stavba kaple je orientovaná
na půdorysu řeckého rovnoramenného kříže se středovým polygonálním tam
burem a kupolí. Architektura kaple měla svou dispozicí odpovídat velechrámu
sv. Petra v Římě. Základní kámen byl vysvěcen 2. července 1623. Výstavba trvala
až do roku 1630. V té době byla na vrcholu Svatého kopečku zřízena i pašijová
cesta o sedmi zastaveních. V roce 1714 byla ke kapli na jejím východním průčelí
přistavěna barokní sakristie, díky které získal objekt svou dnešní podobu.
Po josefínských reformách byla kaple roku 1789 odsvěcena. Kolem roku 1802
byla využívána jako vojenské skladiště a prachárna. Později byla na temeni
kopce zřízena pastvina pro ovce a ty za nepříznivého počasí nacházely úkryt
právě v kapli. Kaple nadále chátrala, v roce 1846 dokonce bouře odnesla i zbytky
střechy. Obnova staveb na Svatém kopečku začala až roku 1862. V roce 1865 pak
byla znovu vysvěcena. Značně pak byla poškozena dělostřelbou v závěru druhé
světové války. V následujících desetiletích byla průběžně opravována a udržová
na. Nakonec se tento unikátní komplex stal v roce 2018 novou národní kulturní
památkou.
celková obnova pláště, na které jsme se podíleli, probíhala v letech 2014–2015.
provedené práce spočívaly v opravě kopule kaple z falcované střešní krytiny prefa
a v sanaci krovu na zvonici.
na objektu byly provedeny práce kovářské, zámečnické a tesařské, společně s re
staurátorskými pracemi v kameni. součástí oprav byla kompletní obnova fasády.
obnoveno bylo také schodiště u nedaleké kaple božího hrobu, která je součástí
křížové cesty. v roce 2015 se stavba stala krajským vítězem soutěže památka roku.
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Věž kostela
sv. Tomáše z Canterbury
mohelnice

Kostel svatého Tomáše z Canterbury v Mohelnici je gotickou stavbou s román
ským jádrem. Pochází z doby před rokem 1247 a původně byl zasvěcen Nanebe
vzetí Panny Marie. Za husitských válek byl roku 1424 vypálen. Byli v něm upáleni
jak obránci města, tak mnoho žen a dětí, které zde hledaly azyl. Roku 1480 byl
kostel znovu vysvěcen a byl zasvěcen sv. Tomáši Becketovi (asi 1118–1170). Arci
biskup z Canterbury, který zemřel mučednickou smrtí, zavražděný královými rytíři
ve své katedrále, tak připomíná osud občanů města Mohelnice při útoku husitů.
Kostel prošel mnoha proměnami a později byl barokně a novogoticky upra
vován. Od roku 1958 je jeho areál i s mariánským sloupem zapsán na seznam
chráněných nemovitých památek.
Věž kostela, která je v majetku města, byla postavena nejpozději v 1. polovině
16. století a sloužila jako věž strážní. Definitivní podobu, jehlancovou střechu
zakončenou osmihrannou makovicí se železným kovaným křížem, dostala v roce
1877. Věž o čtvercovém půdorysu je vysoká 70 m, vodorovný prvek kříže se
nachází ve výšce necelých 74 m. Vyhlídková plošina nabízí krásný výhled do širo
kého okolí s hrady Bouzov, Mírov a zámkem Úsov.
v roce 2015 jsme prováděli opravu věže. byla odstraněna památkářsky nevyhovující
vyztužující ocelová konstrukce a nahrazena ztužením takzvanými ondřejskými
kříži, tak aby byla zachována maximální autenticita původní konstrukce krovu.
zachována byla i deformace věže způsobená povětrnostními podmínkami. věž byla
pokryta novou měděnou krytinou. zrestaurován a pozlacen čtyřiadvacetikaráto
vým plátkovým zlatem byl kříž společně s makovicí, do které byly uloženy měděné
tubusy s historickými listinami. jedná se o jednu z nejvyšších věží, na kterých jsme
doposud pracovali.
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Arcibiskupský palác
olomouc

Barokní palác byl postaven v letech 1664–1674 podle návrhu Giovanni Pietra Ten
cally na místě starší rezidence. V průběhu třicetileté války, zejména během švéd
ské okupace Olomouce v letech 1642–1650, byl palác zdevastován. Současnou
podobu s historizujícími úpravami dle projektu Vladimíra Fischera získal v roce
1906 po požáru z roku 1904. Areál arcibiskupského paláce se skládá ze dvou
podélných paláců spojených třemi příčnými objekty, společně pak vytváří dvě
uzavřená nádvoří. Arcibiskupský palác je sídlem úřadů olomouckého arcibiskup
ství a oficiálním sídlem arcibiskupství, ale sám arcibiskup v něm již nebydlí.
Palác je spjat s řadou významných historických událostí a návštěv mnoha osob
ností a státníků (králů, císařů a prezidentů). Dne 2. prosince 1848 zde byl na trůn
uveden císař František Josef I. Před bitvou u Slavkova v r. 1805 se zde setkali
rakouský císař František I. a ruský car Alexander I. Roku 1850 zde proběhla tajná
schůzka zástupců dvou znepřátelených mocností, Rakouska a Pruska. Význam
nou událostí byla v roce 1947 oslava obnovení Univerzity Palackého za účasti
prezidenta Eduarda Beneše. U příležitosti svatořečení sv. Jana Sarkandra palác
navštívili v roce 1995 papež Jan Pavel II. a prezident Václav Havel. Jedná se o nej
rozsáhlejší rezidenční objekt v historickém jádru Olomouce. Palác je spolu se
zahradou národní kulturní památkou a je přístupný návštěvníkům.
v roce 2009 jsme na paláci provedli opravu krovů, kompletní výměnu střešní krytiny,
kompletní výměnu klempířských výrobků, opravu věžičky a úpravu hromosvodu.
v roce 2016 jsme se do blízkosti paláce vrátili.
v těsném sousedství jsme v roce 2016 realizovali střechy komplexu kanovnické
rezidence. také tato barokní palácová architektura s dochovaným jádrem
renesančního domu z doby kolem roku 1580 postaveného na původní gotické
hradbě je kulturní památkou.
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Muzeum umění Olomouc
olomouc

Muzejní budova Donathova paláce na Denisově ulici leží na místě s dlouhou
historickou tradicí. Již v roce 1246 zde byl založen útulek pro malomocné. Poz
ději zde vzniklo několik objektů s kostelíkem. Špitál byl pojmenován nejprve
po sv. Antonínovi, později po sv. Duchu. V roce 1785 byl v rámci josefínských re
forem špitál zrušen. Působil zde výchovný ústav pro vojenské syny a arcibiskup
ský seminář. V roce 1843 byly všechny stavby, včetně gotického kostela, srovnány
se zemí a podle návrhu Franze Brunnera zde vyrostl klasicistní soubor soudu
a trestnice. Ta byla zrušena v roce 1901 a prodána městu.
V roce 1915 byl objekt odprodán sladovnické rodině Donathových. (Moritz
Donath (1862–1932) byl vsetínský rodák.) Před sto lety tak započala přestavba
na palácovou stavbu na základě projektu Jaroslava Kováře staršího ve spolu
práci se sochařem Moritzem Lauem. Zrodila se tak stávající podoba objektu,
areál byl adaptován pro obytné, obchodní a výrobní účely. V roce 1926 zde byl
otevřen Radio bar a přístavbou vzniklo kino Central. Jeho interiéry byly v roce
1943 upraveny podle návrhů architektů Škvora a Zázvorky ml. V roce 1968 bylo
v prostorách bývalého baru otevřeno Divadlo hudby. A konečně v roce 1989
objekt získalo Muzeum umění Olomouc. Započala tak nová etapa existence
budovy, která byla zrekonstruována pro potřeby muzea. Nejprve podle vlastních
návrhů, později podle projektů architekta Michala Sborwitze. Ten je i autorem
návrhů poslední rekonstrukce, která proběhla při příležitosti stého výročí dokon
čení původní rekonstrukce objektu. Objekt nyní slouží expozicím a krátkodobým
výstavám výtvarné kultury převážně 20. a 21. století.
v rámci rekonstrukce jsme se v letech 2016–2017 podíleli na obnově historické
fasády a na rekonstrukci střechy muzea. jako krytina byla použita námi vyráběná
měděná šablona. podpořili jsme také vydání publikace bývalého ředitele muzea,
historika architektury pavla zatloukala o této budově.

31

32

33

Olomoucká radnice
olomouc

Původně gotická budova olomoucké radnice vévodí Hornímu náměstí. Mezi
světskými stavbami pozdní gotiky na Moravě vyniká svou náročností. Stavbu
radnice s kupeckým domem povolil v roce 1378 moravský markrabě Jošt Lucem
burský. Dřevěná stavba byla k užívání připravena v letech 1410–1411, ale již v roce
1417 vyhořela. S novou stavbou se započalo ve dvacátých letech. Ve vznosné
sídlo se proměnila za vlády uherského krále Matyáše Korvína. Roku 1474 došlo
k rozsáhlé přestavbě radnice, bylo postaveno druhé patro, vybudovány velký
slavnostní gotický sál a místnost pro orloj. V 18. století byla provedena barokní
úprava fasád. Jinak se úpravy omezovaly většinou na interiér. Pseudogotická
přestavba proběhla až na začátku 20. století. Nejcennější součástí radničních
budov je kaple sv. Jeronýma dokončená roku 1488. Radniční věž byla původně
o třetinu nižší, současnou výšku 75 m získala v letech 1601–1670. 4 věžičky na rad
niční věži značí, že Olomouc měla hrdelní právo, a tedy svého kata.
Orloj je součástí severního průčelí radnice od 15. století. Jedná se o tzv. štrasbur
ský typ, na který odkazuje třípatrové uspořádaní, Tříkrálový motiv a zvonkohra.
Na konci II. světové války byl orloj spolu s radniční věží poškozen dělostřelecký
mi granáty. Svou kuriózní podobu od Karla Svolinského v duchu socialistického
realismu získal v roce 1955 po kompletním přebudování. Podle původního plánu
měla zvonkohra hrát Internacionálu, ale nakonec byly zvoleny hanácké lidové
písně Daleká, šeroká cesta přes Holomóc, Vrbe jož se zelenajó a Za Náměšťó
na kopečko.
rozsáhlou rekonstrukci střech, co do objemu tesařských prací trojnásobnou
oproti původním předpokladům, jsme prováděli v letech 2016–2018. v rámci oprav
střech, kdy byla položena krytina malý prejz firmy tondach, proběhla i rekon
strukce třinácti ozdobných věžiček a vikýřů na severní straně radnice.
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Český rozhlas Ostrava
ostrava

Čtyřpatrový nárožní palác na rohu ulic Dr. Šmerala a Na Hradbách nechal v roce
1921 postavit továrník Julius Rütgers, majitel velkého chemického podniku ze Zá
břehu nad Odrou, v neoklasicistním stylu. Proto se budově také říká Rütgersův
palác. Měla sloužit pro kanceláře jeho Komanditní společnosti. Autorem pro
jektu byl německý architekt Ernst Korner. Ten dal v Ostravě podobu i Obchodní
bance na Nádražní ulici nebo přestavbě hotelu Palace. Ředitelna měla být v prv
ním patře vedle zasedačky vejčitého tvaru. Před dostavěním však palác prodal.
Dům se stal společným majetkem ostravsko‑karvinských těžařů.
Do budovy se Český rozhlas přestěhoval v roce 1936 z nevyhovujících prostor
německé hasičské zbrojnice na Smetanově náměstí u Dvořákova divadla. Sídlí
zde dodnes. V počátcích vysílalo studio vlastní program tři hodiny denně, další
se přebíral z Prahy a Brna. S nově nabytými prostory vznikaly v rozhlase jednot
livé redakce – literárně dramatické, pro děti, hudební. Vlastní tvorba začala po
stupně převažovat. Činoherní studio rozhlasu, které se stavělo ve 30. letech, bylo
od nežádoucího hluku izolováno speciální akustickou omítkou. Ta byla v tehdej
ším Československu použita vůbec poprvé.
Tato významná urbanistická dominanta je chráněná jako kulturní památka a je
součástí památkové zóny Moravské Ostravy.
realizace probíhala v letech 2009–2010. falcovaná sedlová střecha o třech trak
tech byla realizována z předzvětralého titanzinku. provedeny byly i veškeré zámeč
nické konstrukce představující systém střešních lávek a vynášecí konstrukce pro
telekomunikační zařízení.
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Pražská křižovatka
praha

Bývalý kostel sv. Anny na Starém Městě, které je součástí městské památkové
zóny zapsané do světového kulturního dědictví UNESCO, byl založen sv. Václa
vem již v roce 927 n. l., a to jako kostel sv. Vavřince, který byl v držení templářů.
Po zrušení řádu jej kupují johanité, kteří jej prodali dominikánkám z kláštera
sv. Anny na Újezdě. Na jeho místě byl pak ve 14. století vybudován jednolod
ní gotický chrám. Jako jediný pražský kostel nebyl dotčen husitskými válkami.
V klášteře strávil poslední léta svého života kronikář Václav Hájek z Libočan,
v roce 1553 zde byl i pohřben. V 17. století se opravoval a přestavoval hlavně kláš
ter. Za Josefa II. byl v roce 1782 klášterní kostel zrušen, odsvěcen, prodán za 19 ti
síc zlatých a proměněn v průmyslový podnik a skladiště. V letech 1880–1884 byla
odstraněna tři horní patra věže a stržena gotická klenba. Teprve roku 1956 byla
východní část přízemí uvolněna pro archeologický výzkum. Od 70. let 20. století
probíhaly v kostele s přestávkami opravy vnějšího pláště a krovu včetně střechy.
V letech 1998–2004 pak probíhala ve třech etapách rekonstrukce kostela sv.
Anny podle návrhu architektky Evy Jiřičné.
Nyní v tomto odsvěceném kostele sídlí Mezinárodní duchovní centrum Pražská
křižovatka. Jedná se o jeden z projektů Nadace Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97, který se snaží kostel obnovit. Díky tomu si nadace kostel pronajala
od Národního divadla na 99 let za symbolickou jednu korunu. Společně
s Anenským klášterem se jedná o kulturní památku.
podle dendrologických rozborů byl strmý krov nad lodí kostela sv. anny dokon
čen po roce 1364, je pravděpodobně jediným dochovaným krovem ze středověku
u nás. v rámci rekonstrukce střechy, kterou jsme prováděli v roce 2015 a která
odstranila nevhodné stavební úpravy let minulých, byla stávající skladba nahraze
na dvouplášťovou střechou s břidlicovou krytinou a takzvaným moravským krytím.
znovu bylo obnoveno přirozené větrání střešní konstrukce.
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Stavovské divadlo
praha

Stavovské divadlo patří k nejstarším evropským divadlům. Nepřetržitý divadelní
provoz je zde od roku 1783, kdy byla velkolepá divadelní budova v klasicistním
slohu na Ovocném trhu postavena. Stavbu v letech 1781–1783 projektoval a pro
vedl dvorní stavitel Anton Haffenecker. Dodnes se dochovala v téměř původním
stavu. Stavbu, která byla slavnostně otevřena 21. dubna 1783, financoval osvícen
ský aristokrat František Antonín hrabě Nostic Rieneck. Odtud i původní název
Hraběcí Nosticovo divadlo.
V divadle se pěstovala německá činohra a italská opera. Čeština zde poprvé
zazněla v roce 1785 ve veselohře Odběhlec z lásky synovské. Roku 1799 diva
dlo zakoupili čeští stavové, šedesát let se pak jmenovalo Královské stavovské
divadlo. Od roku 1812 se česky hraje již pravidelně o nedělích a svátcích odpo
ledne. Stavovské divadlo je místem, kde 21. prosince 1834 poprvé zazněla česká
národní hymna ve hře Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná
rvačka. Hudbu k ní složil František Škroup. V té době se tato představení stávají
i záležitostí politickou a odtud vzešla i myšlenka vlastního Národního divadla.
Od roku 1862 zde působil pouze německý soubor a název se změnil na Králov
ské zemské německé divadlo. V letech 1920–1948 mělo název Stavovské divadlo.
V roce 1948 bylo přejmenováno na Tylovo divadlo. Historický název se vrátil
v roce 1990. Dnes je Stavovské divadlo druhou scénou Národního divadla, vedle
činoherního souboru zde působí také opera. Objekt je chráněn jako národní
kulturní památka.
v letech 2013–2016 jsme se podíleli na rekonstrukci střech a pláště budovy. pro
snížení energetické náročnosti budovy bylo nutné provést nadkrokevní zateplení
střechy a výměnu krytiny na celé budově. použita byla pálená bobrovka tondach
se segmentovým řezem. podíleli jsme se i na opravách venkovních balkonů, fasády,
restaurátorských pracích, i na modernizaci podkrovních prostor.
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Týnský chrám
praha

Týnský chrám, oficiálně Kostel Matky Boží před Týnem, se nachází v těsné
blízkosti Staroměstského náměstí a patří k nejvýraznějším pražským stavbám.
Významně dotváří vzhled pražského panoramatu. Stavba gotického trojlodní
ho kostela z neomítaných kamenných kvádrů probíhala od poloviny 14. století
do prvních desetiletí 16. století na místě původního románského kostela, ve kte
rém působil jeden z prvních reformních kazatelů Konrád Waldhauser. Architektu
ru chrámu ovlivnili mistři z obou pražských katedrálních hutí, v první fázi Matyáš
z Arrasu a následně Petr Parléř. Novostavba začala svému účelu sloužit v roce
1380. Týnský kostel, jehož věže dosahují výšky 80 m, byl situován nedaleko nové
ho hlavního sídla Královského dvora (v místě dnešního Obecního domu), mohl
jej tedy osobně navštěvovat i král.
Za husitských dob se stal jedním z předních kostelů strany podobojí. Po Bílé
hoře v roce 1621 připadl kostel opět katolické straně. Dobu (1419–1621), kdy byl
chrám kostelem strany podobojí, připomíná pozlacený zlatý kalich na průčelí. Pů
vodní kalich byl ze štítu snesen v noci 17. ledna 1623, současně byla odstraněna
i kamenná socha krále Jiřího z Poděbrad. Štít je nyní ozdoben barokním reliéfem
Madony s Jezulátkem. K některým z mnoha zajímavostí chrámu patří, na přání
jeho samotného, pohřbené srdce Jiřího z Poděbrad nebo náhrobní kámen Ty
chona de Brahe. Tento vrcholně gotický chrám je národní kulturní památkou.
v letech 2016–2018 naše společnost prováděla generální opravy krovu a střechy
hlavní lodi tohoto pražského chrámu. na střechu byla do malty kladena krytina
malý prejz od firmy Tondach, prováděny byly tesařské výměny poškozených částí
krovu, truhlářská výroba nových vikýřů, repase historického zdvihacího zařízení
v půdním prostoru a repase klempířských konstrukcí. vzhledem k poloze této his
torické stavby a stísněným podmínkám v úzkých uličkách kolem chrámu bylo velmi
obtížné zprovoznit zařízení staveniště.
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Dům U Kamenného zvonu
praha

Nejcennější středověký měšťanský dům v Praze dům U Kamenného zvonu
se nachází v samém centru Prahy, na Staroměstském náměstí. Jeho název se
objevuje poprvé v roce 1417 a je pojmenován podle kamenného zvonu, který je
zasazen do nároží budovy. Dodnes zde najdeme jeho repliku. Zvon připomíná
buď vzpouru a vítěznou bitvu s pohany, ke které vyzval jeho hlas, nebo historic
kou událost z roku 1310, kdy bylo dáno zvonem znamení Janu Lucemburskému,
že si může se svým vojskem přijít pro Elišku Přemyslovnu. Dům sloužil jako jejich
dočasná rezidence. Podle historických průzkumů se počátky domu U Kamenné
ho zvonu datují do druhé poloviny 13. století. Dům byl patrně vybudován jako
palác pro královskou rodinu, především pro Elišku Přemyslovnu. Předpokládá se,
že se český král a císař římský Karel IV. narodil v roce 1316 právě v tomto domě.
Pravděpodobně zde pobýval i v roce 1333 při svém návratu do Čech.
Přestavbou objektu z druhé čtvrtiny 14. století vznikl reprezentativní městský
palácový dům s věžovým nárožím. Hlavní dominantu tvoří bohaté průčelí zdobe
né gotickými architektonickými prvky. Toto průčelí bylo za dob Karla IV. považo
váno za jedno z nejkrásnějších v celé Evropě. V 17. a 18. století proběhly barokní
úpravy budovy. Při další rekonstrukci domu, které předcházel rozsáhlý stavebně
historický průzkum, byla stržena novobarokní fasáda z 19. století a bylo objeveno
gotické průčelí. Současnou podobu získal dům koncem 80. let minulého století,
kdy proběhla jeho rozsáhlá regotizace, včetně obnovy původní gotické fasády.
Od roku 1988 je dům v užívání Galerie hlavního města Prahy a slouží pro pořádá
ní výstav a koncertů.
jeho střechy jsme rekonstruovali v roce 2012, kdy proběhla kompletní rekonstruk
ce střešního pláště. původní nekvalitní prejzová krytina z 80. let dvacátého století
byla odstraněna a nahrazena prejzou tondach pokládanou do vápenné malty.
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Valdštejnský palác
praha

Valdštejnský palác nechal vybudovat mocný český šlechtic (mimo jiné i vlastník
vsetínského panství, které výhodně získal s mladou vdovou Lukrécií Nekšovnou
z Landeka), generalissimus císařských vojsk Albrecht Václav Eusebius z Valdštej
na (1583–1634) jako svou pražskou rezidenci. A to pravděpodobně podle projek
tu italského architekta Andrey Spezzy. Ten je však někdy považován za provádě
cího stavitele a jako vlastní architekt paláce je uváděn Giovani Battista Pieroni.
Rozsáhlý dvoupatrový palácový komplex, jehož délka činí 340 metrů a největší
šířka celkem 172 metrů, s hustou sítí oken a množstvím střešních vikýřů je jednou
z nejvýraznějších staveb českého raného baroka. Vznikl na místě Trčkovského
paláce, dalších 23 domů a tří velkých zahrad a cihelny. Součástí komplexu je také
Valdštejnská jízdárna a Valdštejnská zahrada, jejíž uměleckou výzdobu svěřil
Valdštejn císařskému sochaři Rudolfa II. Adrianu de Vriesovi. Ten zde vytvořil
unikátní soubor soch a kašen. Sochy byly v roce 1648 uloupeny švédskými vojsky
a teprve v letech 1912–1918 nahrazeny jejich věrnými kopiemi.
Albrecht z Valdštejna si sídla příliš neužil. V dokončeném sídle, než byl císařský
mi důstojníky zavražděn v Chebu, strávil maximálně 12 měsíců, možná však jen
80 dní. Na konci života byl císařem prohlášen za zrádce říše, a tak mohl být jeho
rozsáhlý majetek zkonfiskován. Od císaře jej za symbolickou cenu odkoupil vé
vodův vzdálený příbuzný Maxmilián z Valdštejna. Valdštejnové pak palác obývali
více než tři sta let.
Od roku 1945 je palác majetkem státu. Nyní slouží barokní palác jako sídlo Sená
tu Parlamentu České republiky. 18. prosince 1996 se zde konala jeho ustavující
schůze. Jednací sál byl původně konírnou, ta však v polovině 18. století přestala
sloužit původnímu účelu a celý prostor byl přestavěn.
v roce 2016 jsme zde prováděli opravy střechy, říms a fasády budovy a.
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Vila Lanna
praha

Památkově chráněná budova se nachází v rezidenční oblasti Bubeneč v Praze 6
nedaleko Stromovky. Tuto reprezentativní novorenezanční vilu nechal postavit
v letech 1868–1872 významný průmyslník, podnikatel a sběratel uměleckých
památek Adalbert rytíř Lanna (1836–1909). Podnikal i ve stavebnictví, postavil
například první vlakové nádraží (dnešní Masarykovo), Negrelliho viadukt a Bu
štěhradskou dráhu. Ta obsluhovala kladenský uhelný a průmyslový komplex,
který založil.
Autorem stavebních plánů vily je Ignác Ullmann (1822–1897). Stavba se skládá
z průčelní budovy obdélného půdorysu s jedním vybíhajícím ramenem a boč
ního křídla s dvoupatrovou věží s plochou střechou na jejímž vrcholu je vyhlíd
ková terasa. Ta je ohrazená zábradlím s kuželkovou balustrádou a nabízí krásný
výhled. K vile patří i rozsáhlá zahrada s altánkem. Výtvarné práce na vile provedl
Ullmanův švagr Antonín Barvitius (1823–1901). Ten malby v interiéru provedl dle
předloh Hanuše Makarta, Adolfa Fridricha Menzla a Leopolda Rottmana. Ven
kovní fresky s náměty dětských her jsou pak zhotoveny podle kartonů Josefa
Mánesa.
Lannově rodině sloužila vila až do roku 1913. Poté se v ní vystřídalo několik
soukromých majitelů. V meziválečném období sloužila diplomatickým účelům.
V roce 1948 se stala majetkem československého státu. Od roku 1957 je ve sprá
vě Akademie věd České republiky. Po rekonstrukci a restaurátorských zásazích
nyní prostory vily slouží pro uspořádání konferencí, seminářů, školení, porad,
koncertů, oslav a jako reprezentativní ubytovací zařízení.
kompletní rekonstrukci střechy jsme prováděli v roce 2014. použita byla falcovaná
měděná krytina. opraveny byly také balustrády, přeskleny světlíky a přezděny
komíny.

59

Nová radnice
prostějov

Prostějovskému náměstí T. G. Masaryka dominuje 66 metrů vysoká věž nové
radnice. Nová radnice byla vystavěna v letech 1911–14 podle projektu Karla Huga
Kepky, profesora německé techniky v Brně, prostějovskými staviteli Rudolfem
Konečným a Josefem Nedělníkem. Sochařskou výzdobu zhotovil Josef Bernauer,
autorem štuk je Vladimír Pleský. Původně měla být věž umístěna uprostřed hlav
ního průčelí, ale pravé křídlo nebylo dostavěno, protože se nepodařilo vykoupit
sousední dům, a tak je umístěna asymetricky.
Na průčelí radnice jsou umístěny pamětní desky věnované slavným rodákům
filozofovi Edmundu Husserlovi (1859–1938) a mistru české gotiky Matěji Rejskovi
(1449–1506). Součástí věže je unikátní orloj, který je jedním z pouhých čtyř tohoto
druhu u nás. Do sedmi pater radniční věže se stoupá po točitých schodech. Nej
vyšší patro pak nabízí jedinečnou vyhlídku do všech světových stran.
Na věži jsme v letech 2014–2015 provedli generální opravu dřevěné konstruk
ce a položili měděnou plechovou krytinu. Na fasádě radnice jsme prováděli
restaurátorské práce (kamenické, kovářské, opravu barevných vitráží výplní oken
a dveří) a práce truhlářské (repase stávajících oken a dveří), zámečnické, tesařské
a další (hromosvod, vyhřívání žlabů a svodů, zlacení, oprava teracového schodiště).
na veletrhu střechy 2016 jsme převzali ocenění za 3. místo v soutěži o nejlepší
klempířské dílo roku 2015 v kategorii věže.
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Hrad Šternberk
šternberk

Městu Šternberk na okraji Nízkého Jeseníku dominuje stejnojmenný hrad, který
založil v polovině 13. století Zdeslav z Chlumce a ze Šternberka, příslušník staré
ho českého šlechtického rodu. Tento moravský hrad se stal kolébkou moravské
větve rodu Šternberků. První písemný záznam o hradu nacházíme v listině z roku
1269, která zároveň vymezuje hranice šternberského panství a kláštera Hradis
ko. Z původního obranného sídla se zachovaly zbytky opevnění, zdi hlavního
paláce a také mohutná okrouhlá věž. V průběhu století se stal i majetkem dalších
významných rodů — pánů z Kravař, Berků z Dubé, knížat z Minsterberka. Značné
škody hrad utrpěl za třicetileté války. Na přelomu 17. a 18. století jej koupil kníže
Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna. Nadále však chátral, a to až do roku 1886, kdy
byl v duchu romantického historismu opraven a regotizován podle projektu
vídeňského architekta Karla Gandolpha Kaysera. Vzniklo luxusní sídlo splňující
požadavky moderního aristokrata Jana II. Ten své sídlo také postupně vybavil
historickým mobiliářem, obrazy, nábytkem, plastikami, gobelíny. V držení pánů
z Lichtenštejna byl hrad až do roku 1945, kdy byl zestátněn.
Hrad je od roku 1958 kulturní památkou, od roku 2001 pak národní kulturní pa
mátkou. V podhradí se nachází muzeum hodin, za pozornost stojí také zámecký
lesopark, který vytvořil v letech 1907–1909 vídeňský architekt Albert Esche.
naše práce v letech 2014–2015 spočívala v opravě krovů a ve výměně střešní krytiny
z břidlice. na objektu byly provedeny práce tesařské, klempířské i pokrývačské.
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Věž kostela sv. Ducha
telč

Kostel svatého Ducha je českobratrský evangelický chrám, který je chráněn
jako kulturní památka České republiky. Jedná se o nejstarší zachovanou stav
bu na území Telče. Věž s kostelem původně přiléhala k zeměpanskému dvorci,
jehož vznik se datuje do 2. čtvrtiny 13. století. V 15. století byl původně románský
kostel nahrazen gotickou stavbou zachovanou dodnes. Jednolodní kostel s po
lygonálním závěrem byl v roce 1786, během vlády Josefa II., zrušen a přeměněn
na skladiště. Obnoven byl až po roce 1918.
49 metrů vysoká věž, na kterou vystoupáte po 97 schodech, je přístupná a ná
vštěvníkům nabízí nádherný pohled na Telč a přilehlé okolí. Neobvykle vysoká
hranolová věž postavená na vyvýšenině splňovala několik funkcí. Kromě obran
né také symbolickou, reprezentační, religiózní (v souvislosti s panským sídlem
sloužila jako věžní tribuna), byla též zvonicí. Tělo věže je postaveno z poměrně
velkých, opracovaných kamenných kvádrů. Přízemí věže je na východní straně
přístupné portálem s kamenným ostěním. Nad ním pak, ve výši prvního patra, se
prostor věže otvíral od lodi kostela sv. Ducha dnes zazděným obloukem panské
tribuny. V minulosti bývala věž snad ještě o dva a půl metru vyšší. Ke snížení
mělo dojít po požáru roku 1655. Také stávající pseudogotické zastřešení získala
až po požáru z roku 1836.
v roce 2017 jsme na věži prováděli kompletní rekonstrukci krovu a střechy, kdy
byla provedena renovace historického krovu a výměna měděné krytiny za novou.
zpřístupněno bylo také poslední podlaží věže.
vzhledem k omezeným prostorům jsme na rekonstruovanou věž osazovali šestnác
timetrovou krokev pomocí vrtulníku. akce v městě plném turistů, kde historické
jádro je památkovou rezervací a součástí světového kulturního dědictví unesco,
zaujala širokou veřejnost a řadu médií.
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Zámek Kinských
valašské meziříčí

Zámek Kinských se nachází v městské části Krásno nad Bečvou a přiléhá k němu
rozsáhlý park se vzácnými dřevinami. Empírový zámek vznikl na místě původní
správní budovy rožnovsko‑krásenského panství. Ta byla až do poloviny 18. sto
letí dřevěná. Později byla nahrazena zděným přízemním domem a v roce 1854
byla majitelem hrabětem Eugenem Kinským přestavěna na panské sídlo. Došlo
ke zvýšení budovy o poschodí s provedením mansardové střechy, kryté přírodní
břidlicí. Tato přestavba vtiskla objektu v podstatě dnešní podobu. Rozsáhlý park
o rozloze 6,297 ha byl založen na přelomu 18. a 19. století. Objekt byl v majetku
rodů Žerotínů a Kinských.
Po roce 1945 se stal zámek majetkem státu. V letech 1948–1950 se do uvolněných
místností zámku přestěhovalo valašskomeziříčské muzeum. V letech 1974–1988
prošel zámek generální opravou, jejíž cílem bylo, vedle zachování a obnovení
původního vzhledu budovy, i přizpůsobení specifickým funkcím muzea. Od roku
1988 je zámek Kinských opět zpřístupněn veřejnosti. Sídlem muzea je doposud,
nyní jako pobočka Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně. Návštěvníci si zde mohou
prohlédnout několik stálých muzejních expozic. Pořádají se zde krátkodobé
historické, výtvarné, etnografické a přírodovědné výstavy.
v roce 2013 byla předmětem našich prací na zámku rekonstrukce historického
krovu mansardové střechy, a to včetně výměny střešní břidlicové krytiny a klem
pířských konstrukcí související se střechou. součástí rekonstrukce byla i obnova
původního komínového sopouchu a podkroví.
klíčovou snahou bylo nahradit stávající prvky určené k výměně novými ve stejném
tvaru, materiálovém řešení a barvě. tvar a proporce objektu zůstaly po rekonstruk
ci zachovány.
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Bazilika Nanebevzetí Panny
Marie a sv. Cyrila a Metoděje
velehrad

Velehrad je nejvýznamnějším poutním místem České republiky. Jeho historie se
začala psát v druhé polovině 13. století, kdy do údolí říčky Salašky přišlo prvních
12 cisterciáckých mnichů, aby poblíž obce Veligrad (dnešní Staré Město) vybudo
vali svůj klášter. Na základě své polohy dostal klášter své jméno a stal se nosite
lem mnohem starší duchovní tradice, která sahá až do 9. století, kdy na Moravu
přišli slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj.
Současný historický barokní komplex klášterního areálu vznikl přestavbou pů
vodního cisterciáckého kláštera. Velmi cenný je zejména komplex budov z druhé
poloviny 17. století, který je důležitý pro dějiny barokní architektury na Moravě.
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě je sou
částí tohoto areálu a je srdcem poutního místa. Původně klášterní kostel získal
svou podobu na přelomu 17. a 18. století, po požáru v roce 1681, kdy započala
jeho obnova. Přestavba byla ukončena až druhým svěcením velehradského
kostela, a to 2. října 1735. V roce 1927 byl na základě rozhodnutí papeže Pia XI.
kostelu udělen titul papežské baziliky menší. Byl tak zdůrazněn cyrilometodějský
a unionistický význam Velehradu. Samotná loď kostela měří přes 80 metrů a vy
píná se do výšky 21 metrů, délka kostela je 86 m.
v letech 2012–2013 jsme se podíleli na kompletní opravě fasády baziliky, kterou
představovaly především restaurátorské práce (štukatérské, kovářské, zámečnické,
pozlacovačské) a práce truhlářské.
restaurována byla figurální nepolychromovaná sochařská díla z kamene,
nepolychromovaná sochařská díla z kamene a štuku, polychromovaná sochařská
díla, uměleckořemeslná kovářská díla a uměleckořemeslná díla z obecných
a barevných kovů.
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Zámek Velké Losiny
velké losiny

Renesanční zámek Velké Losiny s krásnými arkádami, freskami a sgrafiti leží
na jižním okraji stejnojmenné obce v údolí řeky Desné a je postaven na mís
tě někdejší gotické vodní tvrze. Od roku 1496 byl v držení pánů ze Žerotína
a na konci 16. století byl renesančně přestavěn.
Přestavba nevyhovujícího sídla započala roku 1531 z iniciativy Jana mladšího
ze Žerotína. Ten se zasloužil i o vznik nedalekých papíren. Ty jsou nejstarší papí
renskou manufakturou na území střední Evropy, která navíc stále papír produku
je. Nechal vybudovat i velkolosinské lázně.
Po přestavbách se charakteristickým znakem zámku staly trojpodlažní arkády
trojkřídlého areálu (tzv. vysokého zámku). Zámek zůstal majetkem Žerotínů
až do počátku 19. století, kdy jej v důsledku finančních potíží prodali rodu
Liechtenstein. Těm pak až do roku 1945 zámek sloužil jako letní sídlo. Po roce
1945 připadl zámek státu. V roce 1995 byl zámek prohlášen národní kulturní
památkou.
Místo se nechvalně proslavilo především čarodějnickými procesy, které vedl
samozvaný inkvizitor Jindřich František Boblig z Edelstadtu. Odehrávaly se zde
v letech 1678–1696 a padlo jim za oběť 56 nevinně odsouzených osob. Toto ne
blaze proslulé období se stalo předlohou pro knihu spisovatele Václava Kaplic
kého Kladivo na čarodějnice, podle které byl v roce 1969 natočen stejnojmenný
film režiséra Otakara Vávry.
práce spočívaly ve výměně původních azbestocementových šablon za břidlici a mě
děné klempířské prvky. na objektu se prováděly i práce truhlářské, kovářské, zá
mečnické a tesařské. součástí rekonstrukce byla také oprava fasády a hromosvodu.
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie
vítkov

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantou města Vítkova. Novogo
tický chrám, někdy nazývaný „Vítkovská katedrála“, je největší stavbou ve městě
a okolí. Jeho vybudování se datuje do let 1910–1914. Od roku 1994 je kostel,
včetně sochy sv. Marka a přilehlého městského parku, prohlášen za kulturní
památku.
Kostel stojí na vyvýšeném místě na východní straně města a je zdaleka viditelný.
Původně stál na okraji města, ale v současnosti je součástí městské zástavby.
Kostel je stavěn ve tvaru kříže, což je typické pro starou i novou gotiku, a má
jednu hlavní loď s vysoko žebrovanou klenbou a dvě podstatně nižší lodě boční.
Pojme až 2000 osob.
rekonstrukce, která byla realizována v roce 2014 a částečně v roce 2015, zahrnova
la kompletní opravy střech včetně krovů, výměny bednění a nové pokrytí ze šablon
imitujících břidlici v kombinaci s měděným oplechováním a okapovým systémem,
zastřešení sanktusníku a věže kostela včetně repasí poškozených zdobných prvků
na střechách (kříže, fiály), dále celé fasády včetně restaurování řady kamenných
prvků, obnovy omítek, čištění a spárování v místech poškození, oprav dřevěných
žaluzií, demontáže sítí z oken, opravy kamenných schodišť, dřevěných stropů
v prostoru věže a balkónového zábradlí na věži. zároveň byly repasovány cifer
níky a ručičky věžních hodin. jako krytina byly použity vláknocementové šablony
eternit dacora.
projekt rekonstrukce zpracovali ing. dobroslav janko, ing. lubomír koraba, david
niklasch v roce 2011, realizaci jsme provedli v roce 2014 pro římskokatolickou
farnost vítkov. spolek za opavu nám za tuto rekonstrukci udělil cenu j. m. olbricha
za rok 2014–2015 za kvalitní architektonickou realizaci na území opavska.
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Zámek Vranov nad Dyjí
vranov nad dyjí

Vranov nad Dyjí, národní kulturní památka, patří k nejpozoruhodnějším světským
stavbám středoevropského baroka. Historie zámku Vranov nad Dyjí, stojící
ho na skalnatém ostrohu nad řekou, je velmi bohatá. Poprvé se připomíná již
ve slavné Kosmově kronice k roku 1100. Zprvu se jednalo o královský majetek.
Původní hrad, pravděpodobně ještě dřevěný, byl součástí podyjské obranné
soustavy při jižní hranici země. Z roku 1323 se zachovala zpráva, že král Jan
Lucemburský směnil svůj vranovský zeměpanský majetek s Jindřichem z Lipé,
jedním z nejmocnějších mužů království. V 15. století získal Vranov bohatý a moc
ný rod Lichtenburků. Ten se zasloužil o postupnou přestavbu a král Vladislav
Jagellonský jim propustil hrad do svobodného dědičného držení v roce 1499.
Pro 16. století je charakteristické rychlé střídání majitelů. Nejdůležitějšími vlast
níky Vranova však byli původně bavorští Althannové. Za aktivní účast na mo
ravském stavovském povstání v roce 1619 jim však bylo panství zkonfiskováno.
Znovu se jejich majetkem stává až v roce 1680, kdy jej opět pro svůj rod kupuje
ctižádostivý císařský tajný rada, přísedící moravského zemského soudu a říšský
hrabě Michal Jan II. z Althannu, a to s cílem postavit moderní reprezentativ
ní panské sídlo. Následné úpravy probíhaly podle plánů Johanna Bernharda
Fischera z Erlachu. Vranov se postupně mění v barokní zámek s impozantním
Sálem předků o rozměrech 25 × 15 × 15 m, který je vyzdoben sochami předků
pánů z Althannu a freskou v kupoli od Johanna Michaela Rottmayra. Po skončení
II. světové války se zámek stal státním majetkem. Nyní je ve správě Národního
památkového ústavu a je přístupný veřejnosti.
v letech 2016–2018 jsme prováděli obnovy krovů a střech nad sálem předků a východ
ního, jižního a západního křídla. jako střešní krytina byla zvolena bobrovka firmy
tondach. nad klenbou sálu předků, pod historickou střechou, jsme při rekonstrukci
jako pojistku proti zatečení zhotovili i provizorní plochou střechu foliovou.
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Lidový dům
vsetín

Budova Lidového domu pochází z období stavebního rozmachu ve Vsetíně.
Základní kámen Lidového domu v Palacké ulici byl položen v srpnu roku 1926.
V soupeření Sokola a Orla o to, kdo postaví dříve tělocvičnu tehdy vyhrál Orel,
když Lidový dům otevřel v roce 1928. Pod záštitou Okresního osvětového sboru
nebo některého z významných kulturně vzdělávacích spolků, jakými byl Pokrok,
Zádruha, Sokol, ženský vzdělávací spolek Světlá a další, zde probíhaly výstavy
výtvarné, hospodářské, zemědělské. Pořádaly se zde silvestrovské večírky. Lidový
dům se stal jedním z center kulturního života ve Vsetíně.
Město s budovou zároveň získalo dva kvalitní divadelní sály. Divadlo zde má
dlouhou tradici, např. v roce 1934 zde spolek Pokrok představil veselohru Ferdi
nanda Olivy Bujná krev. A vsetínský divadelní soubor působí v objektu dodnes.
Nalézá se zde také oblíbený hudební klub Tři Opice nebo jediné povolené
vsetínské kasino.
Na přelomu tisíciletí objekt řadu let chátral, neboť byl zárukou v soudním sporu
o majetek zkrachovalé firmy. Až po ukončení sporu a přiřknutí budovy městu
mohlo být započato s dlouho očekávanými opravami.
v letech 2017–2018 jsme se podíleli na energetickém snížení náročnosti budovy
a její rekonstrukci. kompletně jsme zateplili fasádu, stropy, střechy, vyměnili okna.
zrealizovali jsme novou střechu z falcované střešní krytiny prefa prefalz. podíleli
jsme se také na stavebních úpravách v interiéru a na vybavení divadelního sálu.
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Choceňská věž
vysoké mýto

Kamenná Choceňská věž (nazývána také Karaska) ve Vysokém Mýtě pochází
z 13. století a byla součástí městského hradebního systému. Společně se svými
sestrami Pražskou a Litomyšlskou branou střežila vstup do města. Byla postave
na spolu s druhou věží a bránou, které však roku 1844 vyhořely a byly zbourány.
Dochovala se tedy pouze Karaska, která sloužila zároveň jako zvonice, vězení
a hláska. Věž byla několikrát stavebně upravována a tento pozůstatek dvouvěžo
vé brány proměnil svou podobu v baroku, kdy byla původní užší báň nahrazena
bání širokou. Věž v průběhu staletí postihly požáry i v roce 1569 a 1700. Do roku
1700 měl na věži byt i hlásný.
Věž má tvar čtyřbokého hranolu, čtvercová základna má délku 9 m, vysoká je
(bez báně) 22 m a má tři patra. Zdivo je tvořeno lámanou neomítnutou opukou
a u základů je silné téměř 2 metry. Po stranách zdí jsou zachovány pískovcové
nárožníky, na západě poničený chrlič. V prvním patře je pak zachován původní
gotický vchod na druhou věž. Nejvyšší část věže je osazena makovicí se sv. Flori
anem. Choceňská věž, patřící mezi nemovité kulturní památky, je v létě přístupná
v rámci komentovaných prohlídek městských věží.
v roce 2016 jsme zde, při opravě fasády a kopule věže, prováděli veškeré klempířské,
tesařské a pokrývačské práce. k obnově věže město přistupovalo s velkým důrazem
na zachování původních prvků a dodržení starých technologií.
během rekonstrukce byla horkovzdušnou sanací ošetřena nejen opravovaná báň
s novou šindelovou krytinou, ale nakonec i všechna dřevěná patra věže. po zahřátí
všech dřevěných konstrukcí, které byly napadeny dřevokazným hmyzem, na teplotu
55 °c a jejím udržení další hodinu došlo k zahubení všech vývojových stádií hmyzu
a jeho kompletní likvidaci.
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Stáje ZOO Lešná
zlín

ZOO Zlín je nejnavštěvovanějším turistickým objektem na Moravě. Samotné
stáje jsou, jako původní objekty přináležící k zámku, chráněny jako kulturní pa
mátka. Základ ke skutečné ZOO dal jeden z majitelů, hrabě Josef Seilern. Založil
přírodopisné muzeum a jako první sbíral ptáky. Areál se zámkem v Lešné vznikl
v prostoru původního menšího zámečku z doby kolem roku 1805 a bažantnice.
Areál se v průběhu 19. století rozrůstal o další budovy stájí, kočárovny, tyrolu,
kuchyně a květinové haly.
Reprezentativní stáje vznikly v letech 1892–1893. Vzácní koně tu bývali už
od 19. století a i dnes obývají původní stáje. Velké prostory v levém a pravém
křídle se využívaly jako kočárovny, horní část sloužila k uskladnění krmiva a sena.
V místnosti, kde je nyní restaurace Neapolitáno, byla umístěna sedlovna. V no
vodobé historii zoo byly stáje v 70. letech 20. století upraveny a vznikla v nich
expozice pro nosorožce. Ti zde žili až do roku 1998. V roce 1999 prošly stáje
kompletní rekonstrukcí. V současnosti v objektech najdete boxy pro ustájení
lipických koní, restauraci a technické zázemí zoo.
své uplatnění zde nalezla pálená glazovaná krytina v odstínech cihlového střepu
a zelené. prováděny zde byly tesařské práce, opraveno bylo cimbuří, včetně věžiček.
součástí rekonstrukce byla i oprava dvou plochých střech. v soutěži tondach
pálená střecha 2015 jsme za rekonstrukci střech získali 1. a 2. místo.
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Zámek Bartošovice
bartošovice

Zámek v Bartošovicích je hlavní dominantou stejnojmenné obce. Jedná se
o čtyřkřídlý objekt s malým zavřeným nádvořím, který stojí na místě bývalé gotic
ké tvrze Drslava z Ochab, pravděpodobně z 1. poloviny 15. století. Ta byla později
renesančně přestavěna. V roce 1616 se dostává do majetku Jana Felixe Podstat
ského z Prusinovic. V držení tohoto starobylého moravského rodu pak zůstává
150 let. Podobu dvoupatrové čtyřkřídlé budovy se středním dvorem a sedlovými
valbovými střechami získal zámek v roce 1769 za Jana Taafeho a jeho manželky
Marie, rozené hraběnky Chotkové. Současnou historizující podobu nabyl pře
stavbou z let 1869–77. Dnes jsou zachovány pseudorenesanční a pseudogotické
prvky.
Do roku 1890 byl součástí zámku i pivovar, do roku 1970 konírna a hospodářské
budovy. Z bývalého barokního hospodářského dvora se zachovala jen jedna
budova s dekorativním barokním štítem a okenními špaletami. Ve vstupní hale
a v sálech v 1. patře naleznete množství dochovaných prvků interiérové výbavy
z 19. století, balustrádové zábradlí, dřevěné kazetové obklady, kazetové dveře
a dřevěné kazetové stropy. Zachovalá knihovna s mramorovým krbem je dnes
využívaná jako obřadní síň.
Soudním rozhodnutím z roku 1994 se zámek stal majetkem obce Bartošovice.
V roce 1999 byl prohlášen kulturní památkou. Po důkladné rekonstrukci je nyní
sídlem Regionu Poodří a ubytovacím zařízením. Veřejnosti je od roku 2010 pří
stupna výstavní expozice Moravského Kravařska. Návštěvníky také zaujme park
s cennými stromy.
v roce 2018 jsme na zámku prováděli výměnu střešní krytiny, zrealizovali větraný
hřeben, namontovali sněhové zábrany a opravili komíny. jako krytina byly použity
vláknocementové šablony eternit dacora.
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Craftsmanship through the eyes
of the owner and director

The beauty of craftsmanship continues to amaze us. History comes alive with every new building, with every new
roof and facade. We are able to touch the work of old masters, many times even several generations before us;
we can see signs of guilds, families, or individuals on old trusses or roof shingles; we can feel the pride in their
work and be included in the flow of those who had the privilege to co-create and maintain Czech and Moravian
cultural heritage. Francis of Assisi expressed our attitude to craftsmanship as an art: ‘He who works with his hands
is a labourer. He who works with his hands and head is a craftsman. He who works with his hands, head and heart
is an artist.’ We are very fond of our craft and it is an honour to work hard for our customers, and to be committed
and responsible for creating a masterpiece that is technically perfect, aesthetically beautiful, and will serve well and
make later generations happy. We would like to thank all building owners, not only those in this catalogue, for the
privilege of working on their buildings. We thank all heritage care professionals for their advice, leadership, and
support, and all our employees and partners for their professional work and love for the craft.
petr hurta, company owner

Ever since our company was established in 1992, our mission has been to create high-quality and honest crafts
manship. We first built family homes and blocks of flats in our region, and gradually we became involved in more
complex projects. Thanks to our company‘s philosophy, where high-quality, honest craftsmanship take precedence
over short-term profit, we have gradually become a supplier to important buildings. In recent years we have also
become suppliers to historical buildings that are strongly connected with our nation‘s history. Today we are think
ing about how to continue developing the company and be a reliable and successful partner for our customers
into the future, at a time when craftsmanship is going through a difficult period and older craftsmen are leaving the
trade and cannot be replaced. Therefore, we are investing in our employees. We train our employees for several
weeks throughout the year and we are continuously trying to improve employee skills in the following positions:
carpenter, tinsmith, roof layer, insulation worker, and plasterer, so that the quality of the craft remains unchanged.
We understand the word ‘art’ originally meant ‘skill’. It is great that our large team of experts, including technicians
and craftsmen, are determined and committed to our future and have the desire to develop the company and
make their professional skills available. I am very happy that we can present a part of our important achievements in
this publication. We greatly value these achievements and we are glad to have participated in them. I hope they are
inspiring and can help everyone see that honest work leads to beautiful results
ondřej hurta, company director
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