Škola stará
Umístění:

stavební parcela číslo 141

Prvky ochrany:

objekt č.p. 51

Identifikace v ÚSKP: 50321/6-6136 - škola
Vlastník:

Právnická osoba

Popis
Objekt je situován na návrší uprostřed intravilánu obce, východně od kostela sv. Bartoloměje.
Dům obdélného půdorysu s třídílnou dvoutraktovou dispozicí, k níž na východě přiléhá
schodišťový rizalit a na severní straně přístavek se záchody. Je zděný z pískovcových kvádrů
(suterén) a cihel. Střecha valbová, krov s hambalky a svislými stolicemi, střešní krytina eternit.
Podlaha půdy s hliněnou mazaninou. Hlavní vstup do domu ve schodišťovém rizalitu v přízemí,
vedlejší přístup umožňují vstupy z přístavku se záchody a z jižního průčelí v suterénu (pouze
do části suterénu).
V přízemí se za hlavním vchodem nachází vstupní hala, v níž ústí i schodiště do sklepa. Na ní
navazuje hlavní komunikační chodba zaujímající dominantní část východního traktu, probíhá
přes střední a severní část dispozice. Jižní část dispozice přízemí zaujímají v obou traktech
prostory donedávna sloužící potřebám pošty, ve zbylé části dva byty. Vstupní prostor i chodba
jsou zaklenuty plackami do pasů, prostory pošty a byty plochostropé. Stěny chodby jsou pod
klenebnými pasy členěny pilastry s vpadlými obdélnými zrcadly. Podlaha na chodbě
cementová dlažba, v prostorách pošty nová keramická dlažba, v bytech podlahy tesařské.
Suterén je rozdělen na dvě mezi sebou nepřístupné části. Část pod hlavní komunikační (sklep
a prádelna) je zaklenuta segmentově z pískovcových kvádrů, prostory pod jižní částí domu
(telefonní ústředna s rozvodnou) jsou zaklenuty segmentově do traverz s neckovitě
upravenými podhledy s obdélnými zrcadly. Podlaha sklepa a prádelny z pískovcových desek.
Schodiště ze suterénu do přízemí je jednoramenné zalomené z pískovce. Dispozice v patře se
shoduje s přízemím, drobné rozdíly má vnitřní uspořádání bytů. Nad poštou rovněž byt, od
chodby oddělený lehkou dřevěnou secesní příčkou s dvoukřídlými dveřmi a obloukový
nadsvětlíkem zaskleným barevným sklem. Chodba je zaklenuta rovněž plackami do pasů, stěny
členěny pilastry, byty plochostropé. Chodba v patře rovněž s cementovou dlažbou, byty s
tesařskými podlahami, místnost v JZ koutě s vlysy. Záchody jsou v přízemí i v patře zaklenuty
segmentově do traverz, podlaha z pískovcových desek překrytých cementovou mazaninou.
Schodiště z přízemí do patra dvouramenné, z patra na půdu tříramenné. Obě jsou pískovcová,
stupně a podesty mezi přízemím a patrem zakrývá cementová mazanina. Ve středu schodiště
je obdélné zrcadlo s masivními pilíři se zrcadly a hlavicemi - shodují se s pilastry na chodbách.
Schodnice mezi pilíři jsou podklenuty kobylími hlavami. Dveře u všech bytů rámové s
kazetovými výplněmi, některé výplně prosklené. Vstup do bytu ve středu dispozice přízemí s
neorenesančním dřevěným obložením. U schodiště do sklepa a na půdu dveře z latí. U vstupu

na půdu obloukový světlík oddělený profilovanou dřevěnou římsou, zdobí jej paprskovitě
rozmístěné balustrády obkročmo zvýrazněné náznaky jednoduchých rozvilin. U jednotlivých
bytů z chodby pavlačová okna z poč. 20. stol. Exteriér: Hlavní východní průčelí v přízemí i patře
devítiosé, dominantní postavení zaujímá schodišťový rizalit s hlavním vstupem. Krajní pole
tohoto průčelí jsou, stejně jako rizalit, tříosá. Všechny osy obou krajních polí vyplňují velká
obdélná okna se segmentovým nadpražím. Okna jsou dvojitá špaletová, v prostoru chodby
jednoduchá. Okenní rámy mají základní členění do kříže, každé horní okenní křídlo
jednotabulkové, spodní dvoutabulkové. Všechna mají v exteriéru odstupňované profilované
špalety a průběžnou profilovanou podokenní římsu z pískovce. Průběh podokenních říms
ukončují hladké nárožní lizény, ve středu průčelí jej přerušuje rizalit. Vstup ve střední ose
rizalitu s výrazným portálem, který sestává z lizénového orámování, na němž je posazena
dvoustupňová desková římsa, vrchní část římsy s profilem simy. Supraportu vyplňuje hladké
obdélné zrcadlo orámované černou linkou, na ploše s bílým podkladem nápis …..
(BÜRGERLICHE) VORSCHUSSKASSE / OBČANSKÁ ZÁLOŽNA. Vstupní dveře masivní dubové,
dvoukřídlé, rámové s kazetovými výplněmi a torzem klapačky. Plné kazety ve spodní části s
profilovaným orámováním. Vrchní polovina obou křídel je prosklená a zamřížovaná prutovými
mřížemi s bohatými volutovými rozvilinami, rovněž lištovým orámováním, nad zasklením
dřevěné frontony. Nadsvětlík oddělený s rozetami s jeptiškami odděluje dřevěná profilovaná
římsa. Profilované ostění ze žlutého pískovce. Všechny tři osy v patře vyplňují okna se stejným
členěním jako jinde, pouze okno ve střední ose nad vstupem je vyšší, jeho spodní křídla jsou
členěna na tři tabulky. Tato okna mají stejnou podokenní římsu jako v přízemí rovněž
přerušenou hladkými nárožními lizénami. Obě boční průčelí rizalitu jsou hladká, bez otvorů,
členěná pouze nárožními lizénami. Nad okny v patře běží římsa navazující na nárožní lizény.
Zvýrazňuje jí obloučkový vlys s jemně profilovanou hranou obloučků, jejichž paty podpírají
achantové konzoly, završená je subtilní profilovanou lištou. Nad ní běží třídílná korunní římsa,
jejíž spodní část tvoří obloučkový vlys s patami obloučků podepřenými volutovými konzolami
doplněnými achanty, růžovými květy a perlovcem. Konzoly spočívají na lince spodní římsy,
hrana obloučků má stejný profil jako níže. Střední část korunní římsy zvýrazňují čtvercové terče
nahoře i dole lemované subtilní profilovanou lištou. Její vrchní část má výrazné odsazení,
spodní část tvoří deska, nahoře je završena simou. Obě římsy obíhají celý objekt, jejich průběh
narušuje přístavek se záchody. Ve vrchním obloučkovém vlysu jsou obkročmo ob tři obloučky
proražena malá půdní okénka. Protější západní průčelí je rovněž devítiosé, čtyřmi průběžnými
lizénami rozdělené na tři stejnoměrná pole. V každém z nich jsou v přízemí i v patře tři okenní
osy, všechna okna mají stejné členění jako ve východním průčelí. Mají i stejnou průběžnou
podokenní římsu, jejíž průběh narušují lizény. Okenní otvory v obou podlažích ve střední ose
čelně pravého pole jsou zazděny, rámy a křídla jsou zachovány. Celé průčelí ukončují výše
popsané římsy. V tomto průčelí vystupuje nad terén prostor suterénu vyzděný z pískovcových
kvádrů. Při jihozápadním nároží je zazděný vstup. Severní průčelí bez otvorů a členění, pouze
hladkou omítku a korunní římsou navazující na ostatní průčelí. Její průběh narušuje přístavek
se záchody. Všechna tři průčelí přístavku nižšího než celá budova jsou hladce omítnuta bez
jakéhokoliv členění, pouze s profilovanou korunní římsou. Jeho východní a západní stěnou
prostupují jednoduchá obdélná okna, v západním průčelí v přízemí boční vstup. Jižní průčelí je
včetně suterénu pětiosé. Okna v přízemí a v patře mají stejné členění, špalety i podokenní
římsu, ukončenou nárožními lizénami, jako jinde. Stejný průběh mají i korunní a na ní

navazující spodní římsa. Hladkou plochu mezi přízemím a patrem zvýrazňuje původní
malovaný nápis OBČANSKÁ ZÁLOŽNA. Okenní špalety v pískovcovém zdivu suterénu nejsou
profilovány, nýbrž okoseny. Ve střední ose suterénu je novodobě probourán vstup, v krajních
osách při jihozápadním nároží jsou novodobě zazděna okna s necitlivou úpravou povrchu.

Návrh regenerace:
Stavbu je nutné odvodnit, provést hydroizolaci. Prověřit stav střešní konstrukce.
Provést výměnu výplní otvorů, uvažovat o odstranění nevhodné přístavby.
Provést obnovu fasády.
Najít objektu smysluplné využití.
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