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Obecný dojem
• Výrazná stavba na privilegovaném místě (Vánoce 2010).



Obecný dojem
• Výrazná stavba na privilegovaném místě (prosinec 2011).



Obecný dojem
• Výrazná stavba na privilegovaném místě (2012).



Nejstarší známé foto
• Před 1. zářím 1900 (ještě není vidět Havlíčkův pomník).



Nejstarší známé foto
• Valbová střecha se dvěma vikýři, nebo jen tmavý štít?!

• Vstup do hlavní budovy uprostřed (?!) i vlevo?



1. září 1900 – odhalení pomníku KHB
• Ve štítu 1 oválný a 2 kruhové otvory

• Nápis nahoře: HOSTINEC U HAVLÍČKA

• Nápis dole: ČTENÁŘSKO-PĚVECKÝ SPOLEK VLASTIMIL



Rok 1905 poprvé



Rok 1905 podruhé
• Vstup uprostřed (zjevně vždy); segmentová okna dělená na 6 polí.



Pohled zezadu – kolem 1920 (?!)



Pohled boční – kolem 1920 (?!)



Další historické pohledy



Další historické pohledy



Dnešní stav podkroví
• Štíty – dozdívané po změně polovalbové střechy na sedlovou?



Dnešní stav podkroví
• Opakované přezdívaní okének ve štítech



Možný původ stavby
• První hypotéza: Možné místo gotické tvrze (Jiří Doležel).

• Druhá hypotéza: Pravděpodobné místo původní jedovnické rychty 
(Josef Plch). Umístění uprostřed náměstí by tomu napovídalo.

• Poznámka: Jedovnice získaly 1. května 1670 povolení ke stavbě 
„obecního domu“ – zřejmě staré radnice (zbořené čp. 71). Tím se 
budova čp. 44 mohla vrchnosti „uvolnit“ pro jiné účely 
(vrchnostenskou krčmu?).



Dvě možná situování vůči náměstí
• Buď stavba od počátku uzavírala náměstí (jako dnes), nebo náměstí 

bylo vnímáno jako celek až ke kostelu - a budova tak stála uprostřed 
náměstí.

Císařský otisk 
stabilního katastru, 
rok 1826.



Stručná historie budovy čp. 44
• Podrobněji v článku Dům čp. 44 „U Havlíčka“ (J. Plch); 

• In: Jedovnický zpravodaj 7-8/2013, str. 1-2 a 26-29.

• 1948: zrušení hostince a přeměna na rodinný dům

• Následně byl vchod v ose budovy zazděn (okno místo dveří, ale pod 
ním zůstaly schody). Do domu se chodilo jen přes dvůr.

• Zazděno bylo i vnitřní schodiště, do patra přístup novými schody ze 
dvora.

• 1989: prodej obci, resp. oddělení čp. 507 (původně hospodářské 
stavby čp. 44).

• Pod čp. 507 se nachází pozoruhodný dvoupatrový sklep ve skále, 
vzniklý prohloubením původního sklepa a zřízením druhé klenby. 

• 1991: pronájem stavební firmě VASPO (do 2006), stavební úpravy, 
přebudování interiéru bez stavebně historického průzkumu.



Zápis prodeje z roku 1754
• MZA Brno, fond C17, pozemková kniha č. 14907

• Foto úvodu zápisu a závěrečné datace



1. vojenské mapování (r. 1764-1768)



Indikační skica 1826
• Zachycuje už vlastně dnešní 

stavbu.

• Průjezdný dvůr.

• Vstupní strana do obou 
traktů stejně jako dnes od 
náměstí (tmavě červená 
linka).



Projekt 2008 – Ateliér Habina
• Model nerealizovaného záměru.



Projekt 2008 – Ateliér Habina
• Nerealizovaný záměr.



Prvotní studie Energy Benefit



Kritika prvotní studie (leden 2020)
• Celkové vyznění – odstranění charakteristických, oživujících prvků, 

nahrazení „typizovaným“ vzhledem a´ la bytovka
• Řešení soklu a´ la bytovka
• Neplánuje se stavebně historický průzkum? 
• Nevhodné zateplení (vzhled, odvod vlhkosti?)
• Neprodyšné podlahy
• Odstranění oživujících prvků fasády (římsa)
• Okna – rozmístění, tvar a členění, šambrány
• Velká okna ve štítu
• Nevyužití pohledu na impozantní krov (rozmístění příček v podkroví)
• Odstranění především hlavního komína
• Svažitá okapní hrana u boční novostavby (a střecha?!)
• Vjezd do dvora, umístění elektrické skříně
• Zcela odmítavé stanovisko Národního památkového ústavu (ovšem nejde de 

iure o památku)


