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Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
rekonstrukce bývalé fary

M I M O Ř Á D N Á  P Ř Í L O H A  J A B L O N E C K É H O  M Ě S Í Č N Í K U

Foto Milan Bajer

Jablonecká fara byla 26. listopadu slavnostně
otevřena. Vyzpovídali jsme Petra Vobořila, náměst-
ka primátora a předsedu správní rady Jablonec-
kého kulturního a informačního centra, o. p. s. 

Čím je pro vás největší přestavba historic-
kého objektu v Jablonci zajímavá a kdo vás
k myšlence obnovy nasměroval? 

První pozvání k návštěvě fary jsem dostal od
Jany Scheybalové na začátku devadesátých let.
Přestože jsem pak měl možnost dům navštěvo-
vat pravidelně, vždy to byl mimořádný, těžko
popsatelný zážitek. I dnes mi pohled na dům
připomíná léta, kdy jsem v Jablonci vydával ča-
sopis Jizerská kóta a manželé Scheybalovi byli
součástí tvůrčího týmu. 

Oba byli především velcí profesionálové. Je-
jich znalosti i přístup ke každému úkolu – to
byla pro mě nezapomenutelná zkušenost, ze
které čerpám dodnes. Nakonec i při samotné
rekonstrukci řešíte spoustu problematických
momentů, názory jsou často odlišné a to je ta
chvíle, kdy přemýšlím, jak by se rozhodovali
oni. Diskuse kolem přestavby fary se často do-
stala do akademické roviny památkářů, ar-
cheologů, místních lidí… jsem si jistý, že všich-
ni, kdo se na transformaci podíleli, se snažili
o co nejpreciznější výsledek. Nevím, co přesně
by Jana s Josefem řekli, ale snad tím plníme to,
co chtěli. Otvíráme jejich dům lidem.

Když vejdete dnes do fary, potkáváte se
se vzpomínkami?

Určitě ano. Scházívali jsme se dole, v míst-
nosti, kde je dnes turistické infocentrum.
Sedávali jsme tam při čaji a řešili podobu další-
ho čísla Kóty. V krbu hořel oheň, celé to bylo ta-
kové příjemně domácké a pracovní zároveň.
Chodili jsme tam s Honzou Strnadem, s malí-
řem Miloslavem Jágrem, který byl Josefův
vrstevník, a tak jsme se často stávali svědky
moudrého, příjemného a zajímavého povídání
velkých osobností. Vždycky, když jsme přišli na
návštěvu, jako bychom vešli do oázy klidu, úpl-
ně jiného, vlídného světa. Výjimečnost toho
místa vnímám pokaždé, kdykoliv překročím
práh. 

Jak jste se s manželi Scheybalovými sezná-
mil?

Pro obchodní banku jsem připravoval velký
folklórní festival a tehdy byla její ředitelkou
Jana Scheybalová. Náš přátelský vztah vznikl
při práci, v podstatě v kritickém momentě, kdy
se při uzávěrce kulturního přehledu, jak to tak
bývá v časové tísni, nepovedlo vhodně umístit
novoroční přání Petra Urbana a banky. Umíte si
asi představit jak vypadal Urbanův lechtivý hu-
mor vedle seriozního přání bankovního domu.
Tehdy si mě Jana zavolala – byla velmi nespo-
kojená, mám ji stále před očima: na jedné straně
přístup profesionálního manažera a na druhé
straně šarmantní osobnost s hřejivým lidským
rozměrem. Josef, vzácný člověk s výjimečným
smyslem pro humor, byl ideálním korektorem,
a to nejen odborných nebo historických témat.

Se Scheybalovými jsme se sešli profesně i ná-
zorově a oni ve mně zanechali hlubokou stopu,
kterou už nikdo nezmění. 

Co od Domu Jany a Josefa V. Scheybalo-
vých očekáváte?

Důležité je, aby dům poskytoval návštěvní-
kům místním i přespolním co nejkvalitnější
služby a tím se otevřel veřejnosti tak, jak to
manželé Scheybalovi chtěli. Návštěvník se
v mimořádném duchovním prostředí setká
s místní historií, uměním a se stylizovaným
pracovním prostředím dvou výjimečných lidí. 

Do opravené fary se stěhuje turistické
informační centrum. Není chybou, že bude
mimo budovu radnice? 

V uvolněných prostorách parteru radnice se
budou dále poskytovat služby občanům, do-
konce ve větším rozsahu a komfortu než teď,
orientovat se budou ale hlavně na úřední zále-
žitosti. Samozřejmě i na radnici turisté získají
základní informace, avšak ústřední místo bude
na faře. Tam bude hlavní informační turistické
centrum, navíc s možností poznat historii měs-
ta a místního umění. Velkou výhodou je parko-
vání přímo u domu. Z hlediska motoristů, bez
kterých dnes cestovní ruch bude těžko existo-
vat, byla radnice velmi špatně dostupná. Trou-
fám si říct, že Dům Jany a Josefa V. Scheyba-
lových společně s Muzeem skla a bižuterie je
nejlepší a nejreprezentativnější adresou v Jab-
lonci. 

Patří k nejlepším adresám ve městě
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■ Osudy fary 
od roku 2008
Květen 2008
29. května schválili zastupitelé zá-
měr odkoupit objekt v Kostelní
ulici 6 a realizovat v něm odkaz
manželů Scheybalových včetně
uložení jejich sbírek o historii
Jablonce a okolí.

Říjen 2008
Rada města uložila místostarosto-
vi Petru Vobořilovi uzavřít s Ja-
nem Strnadem smlouvu o přípra-
vě podkladů pro realizaci Domu
Jany a Josefa V. Scheybalových
a zmocnila jej k zastupování města
při jednání s Ministerstvem kultu-
ry ČR a s Muzeem Českého ráje.

Únor 2010
Úřad pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových bezúplatně pře-
vedl městu faru, která byla sou-
částí tzv. odúmrti. S ní získalo
město také dva pozemky o rozloze
725 m2 a kolnu postavenou kolem
roku 1930. Celková účetní hodno-
ta převedeného majetku je více
než 2 miliony korun.

Říjen 2010
Projekt Transformace fary č. p. 1
v Jablonci nad Nisou na Dům
Jany a Josefa V. Scheybalových
splnil bodovou hranici operační-
ho programu 3.1 vyhlášeného Re-
gionální radou NUTS II Severo-
východ. 

Prosinec 2010
Společnost Jablonecké kulturní
a informační centrum, o.p.s. zís-
kala dvacetimilonovou dotaci na
přestavbu fary.

Únor–březen 2011
Stavba začíná, restaurátoři snímají
sochu Anděla s kalichem z Getse-
manské zahrady, která v depozitáři
počká na obnovu. Ostatní sochy
zůstávají na místě, balí se do prodyš-
né tkaniny a chrání bedněním stej-
ně jako všechny pískovcové sokly. 

Duben–květen 2011
Řeší se vlhkost, která se zde v po-
sledních letech střádala a způso-
bila značné zvětrání zdiva. 

Červen 2011
Archeologové v přízemí pod dře-
věnou podlahou nacházejí zákla-
dy barokních kachlových kamen
a v tzv. černé kuchyni zachované
topeniště. Objevují starou kamen-
nou kanalizační šachtu, kamenné
ostění zazděných dveří do chlíva
a téměř neporušenou cihlovou
dlažbu ve sklípku. Nálezy zakon-
zervují.

Červenec 2011
Rozvádí se vodovodní potrubí
a odpadní šachty, probíhají tesař-
ské práce na střeše a krovech.

Srpen 2011
Další práce ohrožuje sesuv zákla-
dů fary, proto se vnitřně zesilují
některé stěny a za dohledu statika
se základy zpevňují.

S Liborem Sommerem jsem se sešla v hektickém
období krátce před otevřením znovuzrozené fary. Že
realizace podobného projektu není žádná legrace, mi
bylo jasné už v průběhu. Co je však ta největší pře-
kážka? „Legislativa,“ řekl mi, „technické předpisy se
stále mění, zpřísňují, ale většinou jsou platné pro
stavby na zelené louce. Na památky se velmi špatně
aplikují. A pak podhodnocené cenové nabídky zhoto-
vitelů, z nichž jen málo má skutečně odborné profes-
ní zkušenosti. Jenže legislativa říká, že zvláště inves-
toři s veřejnými rozpočty musejí preferovat nejnižší
nabídkovou cenu. A to je prostě u rekonstrukcí pa-
mátek problém.“ 

Jestliže tedy rekonstrukce přinášejí víc problé-
mů než stavba nová, co vás stále vábí na projek-
tech obnovy památek?

Když jsem byl v páté třídě základní školy, líbily se
mi papírové modely hradů, zámků a historických do-
mů. V časopise ABC jsem se dozvěděl, že je tvoří ar-
chitekti jako podklad pro prostorové ověření výsled-
ků své tvůrčí práce. A od té doby jsem chtěl být také
architektem. Praxe ale ukázala, že práce architekta je
o něčem jiném.

A o čem?
V poslední době je tahle práce hodně stresující.

Doba je rychlá, zrychluje se i práce na projektech.

Objekty stojící v rozsáhlých památkově chráněných
územích, například městských památkových rezer-
vacích a zónách, požívají stejnou ochranu jako kul-
turní památky, ale někteří investoři to ne vždy chtějí
přijmout. Pro ně je často cíl jediný – vydělávat.
Nejtěžší je přesvědčit je, aby rekonstrukci věnovali
péči a památku respektovali. Naši předci stavěli
s přesným záměrem a přirozeně ctili trvale udržitel-
ný rozvoj, o kterém my hodně mluvíme, ale moc jej
neumíme nebo ani nechceme uznávat. 

Který ze svých projektů máte hodně rád, kterou
práci jste si vychutnal?

Od začátku své praxe jsem chtěl něco udělat v rod-
ném městě, v České Lípě. Povedlo se mi to až loni,
kdy jsem tu začal pracovat na revitalizaci augustini-
ánského kláštera. Díval jsem se na něj z okna gym-
názia, když mu opravovali střechu, a už tehdy jsem si
myslel, že zvolený materiál krytiny není z historické-
ho hlediska vhodný. Doba mi dala za pravdu, do bý-
valého kláštera dlouhá léta zatékalo. Změnit jsem to

mohl až po 27 letech. Ale skutečnou radost jsem pro-
žíval v Lomnici nad Popelkou, kde jsem pracoval na
třech památkách a nejhezčí byl zámek. Rekonstrukce
tam byla městskou prioritou a myslím, že se skuteč-
ně povedla. Druhá zdařilá, pro mě významná a zají-
mavá práce byla v letech 2003–2006 v zámku na
Dobříši – obnova kaskádové fontány Napájení Helio-
vých koní. Když jsme k ní přišli, byly to jen rozvaliny
s polystyrenem. Fontána měla být jednou z natáče-
cích lokací amerického filmu Mlhy nad Avalonem,
a tak ji, respektive její torzo, filmaři upravili ve ver-
sailleském stylu. Nakonec si ale nezahrála. Měli jsme
tedy před sebou rozvaliny fontány, několik soch z la-
pidária a jednu fotografii z roku 1907 z rodinného ar-
chivu knížete Colloredo-Mannsfelda. Odhadovali
jsme, jak v baroku měřili průtok vody, zkoušeli jsme
přímo revoluční techniky, podtlakem jsme zpevňova-
li sochy v nadživotní velikosti,… Povedla se nám věc
v Evropě jedinečná, něco podobného je pouze
v Schönbrunnu. Sochy jsou z dílny Ignace Platzera,
zakladatele významné rodinné umělecké manufak-
tury ze druhé poloviny 18. století. Hodně jsme se ta-
dy naučili. Někdy je práce vážně radost.“ 

(Ve francouzském parku dobříšského zámku jsou od
Platzera sousoší Únos Persefony, Napájení Heliových koní,
socha Hérakla nebo alegorie čtyř ročních období. Z jeho
dílny, která existovala až do roku 1907, pocházejí také na-
příklad sochy na bráně Pražského hradu – pozn. aut.).

Libor Sommer 
Když je práce radostí
Ing. arch. Libor Sommer je autorem projektu rekonstrukce bývalé fary na Dům Jany a Josefa
V. Scheybalových. V oboru není žádným nováčkem, jeho architektonická kancelář se od svého
vzniku v roce 1991 zaměřuje na rekonstrukce a restaurování historických objektů, kulturních
památek i historických částí měst. Od září je držitelem celostátní ceny Stavba roku 2012 a ceny
veřejnosti za rekonstrukci františkánského kláštera v Hostinném na Trutnovsku. 

■ Architektem díky papírovým modelům hradů a zámků

Pokračování na str. III

Foto Jana Fričová
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Září 2011
Opravy omítek, stehování zdí spe-
ciálním kovem, zpevňují se i klen-
by v přízemí, osazují se vnější ok-
na. Problém je souvislý beton pod
žulovým dlážděním v Kostelní uli-
ci, který práce ztíží a prodlouží u-
zavírku ulice. Plynem a postřikem
se likviduje brouk vrtavec. 

Říjen 2011
Buduje se skleněná přístavba pro
schodiště a výtah. Uvnitř fary se
štukuje, připravují se betonové
základy podlah, v podkroví se
chystá položení dubové podlahy
a na střeše břidlice.

Listopad 2011
Buduje se dešťová a splašková ka-
nalizace, vodovod, vodovodní pří-
pojka, chystá se fasáda.

Prosinec 2011
Střecha je hotová, interiéry dostá-
vají bílou výmalbu, obnovují se
staré půdní trámy a slaďují se
s novými. Řeší se podoba půdního
schodiště.

Leden 2012
Omítky, štukové povrchy, radiáto-
ry a osazuje se kotel. Repasují
a restaurují se vnitřní okna. 

Únor 2012
Sněhová kalamita zastavuje práce
na skleněné přístavbě, pokračuje
štukování omítek. 

Březen 2012
Na budovu se vrací opravená
a replikami doplněná štukatérská
výzdoba. Místo okna v jižní fasádě
jsou znovu dveře. 

Duben 2012
Opět se stehují zdi, přední vchod
dostává nové pískovcové sloupky. 

Květen 2012
Čistí se základové kameny, v 1. po-
schodí vzniká vchod do přístavby,
na schodišťových podestách se ob-
jevuje půdní dlaždicový obklad
a začíná se s repasí dveří. 

Červen 2012
Chystá se vybavení interiéru, vý-
stavní zařízení a osvětlení. 

Červenec–srpen 2012
Fasáda se natírá odstínem holubi-
čí šedi a nechává se vyzrát, v pří-
zemí se pokládá dlažba, v patře
dřevěná podlaha. 

Září–říjen 2012
Dřevěné podlahy se brousí a ošet-
řují olejovým nátěrem. Na původ-
ní místa se vrací historické prvky
– dveře, mříže, repasuje se dřevě-
né schodiště. Restaurátor pracuje
na sousoší Getsemanské zahrady. 

26. listopadu 2012
Slavnostní otevření Domu Jany
a Josefa V. Sheybalových.

Podrobnosti k průběhu přestavby
fary na www.jablonec.com.

Jste podepsaný pod mnoha rekonstrukcemi na
severovýchodě Čech, zvláště ve Vrchlabí, ale
i v Sobotce, Lázních Bělohrad, v Chodovicích na
Jičínsku, Zlaté Olešnici, Lomnici nad Popelkou.
Celostátní cenu Stavba roku 2012 jste získal za
františkánský klášter v Hostinném na Trutnov-
sku, nelze vyjmenovat vše. Vesměs jde o barokní
památky. Jste snad specialista na toto období?

Ten sever Čech asi souvisí s mým rodištěm v Čes-
ké Lípě. Ale to zaměření na baroko bych poopravil.
Ona většina stavebních památek v Čechách je barok-
ních, tak je tomu i u jablonecké fary, objekty se jen
časem vyvíjely. Byly přestavovány zejména v období
klasicismu, některé i ve druhé polovině 19. století,
v období tzv. eklekticismu, tedy ve stylu různých neo-
slohů. Kouzlo fary spočívá právě v postupném vývoji
jednoduchého barokního objektu z 18. století, zásad-
ně změněného klasicistní přestavbou v první polovi-
ně 19. století a na jeho konci „zmodernizovaného“
neorenesanční fasádou. Ale už tehdy se šetřilo, a tak
byla ta neorenesanční „paráda“ provedená jen na
hlavním průčelí orientovaném směrem do Kostelní
ulice.

Proč dům manželů Scheybalových? 
Ve 4. ročníku na fakultě architektury jsem jel na

svůj první odborný kongres do Poličky. Jmenoval se
„Vesnický dům severovýchodních Čech 16.–17. stole-
tí“. A jedním z účastníků byl i pan Scheybal. Na ško-
le jsem byl celkem zdatný kreslíř, a tak jsem pořád
v Poličce váhal, zda mu mám svoje ilustrace ukázat.
Nakonec jsem to neudělal a další setkání už nepřišlo.
Když mě pak pan Strnad přivedl k faře, napadlo mě,
že teď pro něj mohu něco udělat, s pietou a pokorou.
Rekonstrukce je výsledkem mnoha kompromisů. Do
její podoby zasáhla v průběhu realizace stavby i dis-
poziční změna projektu, ale mám dobrý pocit, že
vznikl zajímavý dům. 

A co ta barva fasády?
Jsem si vědom, že je předmětem mnoha diskuzí

a polemik. Ale nic jsme si nevymysleli, vše je výsle-
dek seriózní badatelské práce. Ve 2. polovině 19. sto-
letí měly fasády domů poměrně často monochromní
nátěry v odstínech šedé, modré, zelené. Říkalo se jim
erární, neboť napodobovaly barvy, kterými se natíra-
ly státní objekty. Ve zbytcích fasádních vrstev fary
jsme našli i nerozmíchané fragmenty tmavě modré
barvy. Barokní člověk měl barvy rád, až 19. století
přestává být vícebarevné, fasády jsou v jednom odstí-
nu, takzvané monochromní. 

Zatím Jablonečané mohli posuzovat jen vnější obal
obnovené fary. Nyní už mají možnost nahlédnout i do
jejích interiérů. Jak Dům Jany a Josefa V. Scheyba-
lových zapadne do života města, jak se jej naučí vyu-
žívat turisté, badatelé nebo návštěvníci výstav, to
ukáže čas. 

K otevření Domu Jany a Josefa V. Scheybalo-
vých nechalo statutární město Jablonec nad
Nisou vyrazit stejnojmennou pamětní medaili. Je-
jími autory se stali studenti Vyšší odborné školy
v Jablonci nad Nisou. 

„Město vyhlásilo na návrh pamětní medaile soutěž
mezi studenty Vyšší odborné školy (SUPŠ a VOŠ)
v Jablonci nad Nisou. Sešly se tři návrhy líce a tři ru-
bu od čtyř autorů. Soutěžní porota hodnotila zvlášť
rub a líc medaile, takže výsledná podoba v sobě
snoubí návrhy dva. 

Líc je dílem Josefa Fryaufa z Klenčí pod Čercho-
vem, rub Anety Juklíčkové z Hejnic, autorky letošní
Jablonecké grešle,“ říká náměstek primátora Petr
Vobořil.

Pamětní medaili měla původně razit Česká min-
covna, nakonec se ražby zhostila firma Znak Malá
Skála. Důvodem byl výrazně medailový charakter
ražby, který více odpovídá technologiím používaným
právě v maloskalské firmě. „Zajímavostí je použití
bílé mosazi či pakfongu, jinak nazývaného alpaka.

Je to decentní, ušlechtilý a poměrně vzácně užívaný
materiál, jelikož jeho zpracování není jednoduché,
ale Znak to umí,“ vysvětluje Borek Tichý. 

Medaile je vyražená v emisi 200 kusů, uložená
v ručně vyrobených krabičkách z dílny Jaroslava
Peera z Pelechova a doplněná certifikátem vytvoře-
ným grafiky z jablonecké uměleckoprůmyslové školy.

Držiteli pamětní medaile se stanou spolupracovní-
ci rekonstrukce domu a tvorby Naučné stezky Jany
a Josefa V. Scheybalových. 

Medaile Domu Jany a Josefa V. Scheybalových:
Průměr: 50 mm
Materiál: bílý pakfong (CuNi12Zn24)
Náklad: 200 ks
Datum vydání: 26. listopadu 2012
Ražba: Znak Malá Skála
Spolupráce: Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší
odborná škola Jablonec nad Nisou
Emitent: Statutární město Jablonec nad Nisou
Produkce: Jablonecké kulturní a informační
centrum, o. p. s.

Pamětní medaile je z bílé mosazi

Foto Jiří Jiroutek
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Investorem přestavby fary v Kostelní ulici
na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových bylo
Jablonecké kulturní a informační centrum,
o. p. s. To se do obnovené budovy také částeč-
ně přestěhovalo, neboť v přízemí našlo své
útočiště turistické infocentrum, které sídlilo
dosud v radnici.

V domě se 26. listopadu slavnostně zahájil
provoz. S jakým pocitem do něj vstupuje ředitel
centra Roman Král? „S pocitem přeživšího vo-
jáka po těžkém boji. Podařil se nám husarský
kousek. V rekordním čase se musel připravit
a podat projekt, který uspěl a získal dotaci,“
usmívá se šéf centra.

Podle Králových slov se až po odstrojení do-
mu ukázala poškození rozsáhlejší, než jaká
předpokládal stavebně historický průzkum.
Musely se proto zesílit základy domu a opako-
vaně stehovat zdi. Další finanční zatížení zna-
menal také archeologický průzkum.

„Významný posun v časovém i finančním
rámci projektu představoval dodatečný přesun
turistického infocentra a Městské galerie MY do
fary. Tato dispoziční změna znamenala přemís-
tění památníku do podkroví a množství změn
ve stavební i instalační části projektu,“ dodává
Král.

Podle původního projektu architekta Libora
Sommera měly v přízemí vzniknout výstavní
a prodejní prostory, šatna a sklad. V prvním
patře měla být místnost spolková a studovna,
v podkroví pak multifunkční výstavní a kultur-
ní sál s podiem. Po změnách projektu však
v přízemí je infocentrum, šatna, sklad a tech-

nické zázemí domu, v prvním patře Městská
galerie MY a studovna, podkroví patří už zmí-
něnému Památníku Jany a Josefa V. Scheybala. 

Významný vliv na konkrétní podobu rekon-
strukce měli podle Krále památkáři. „Chápu, že
ohled na historické souvislosti a význam kul-
turní památky je rozhodně namístě. Avšak aby

památkáři, kteří nenesou finanční odpovědnost
za projekt, vznášeli vysoké požadavky ovlivňu-
jící zásadně harmonogram i rozpočet, považuji
za nešťastné. Architekt Sommer šel těmto poža-
davkům vstříc již v původním projektu, kdy pro
stavební část volil památkářsky šetrné postupy
a materiály,“ uzavírá Roman Král. 

Podařil se nám husarský kousek, říká
ředitel Král

Odborným ošetření prošly i sochy z Getse-
manské zahrady. Nyní je celý soubor jede-
nácti soch opět ve farní zahradě.

Od roku 1963 je jablonecká Getsemanská za-
hrada prohlášená za kulturní památku a zapsaná
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních
památek ČR. 

Sochy jsou z roku 1829 a vytvořil je mistr ka-
menický Ignác Martinec, který se inspiroval
podobným sousoším z Jiřetína pod Jedlovou.
Manželé Scheybalovi je silně poškozené pře-
vezli do farní zahrady v roce 1966 z Rádla.
Sedm soch je osazených v zahradě, dva andělé
a dvě vázy jsou umístěné na čtyřech kamen-
ných sloupcích plotu směrem do ulice Kostelní. 

Celou přestavbu sochy přečkaly zabalené do

prodyšného textilního materiálu v ochranném
dřevěném bednění. 

V závěru prací na faře restaurátor všechny
sochy ošetřil horkou parou. „Kompletní obno-
vou prošel anděl s kalichem, kterého odborníci
sejmuli ještě před zahájením rekonstrukce do-
mu a odvezli do restaurátorské dílny. Tam z něj
odstranili organické části, vyčistili kámen, in-
jektovali a prolepili trhliny a modelačně dopl-
nili chybějící části. Nyní je anděl na původním
místě. Podobnou obnovou by měly dle doporu-
čení restaurátorů projít i další plastiky,“ říká
ředitel Jabloneckého kulturního a informační-
ho centra, o. p. s. Roman Král.

Přílohu připravila Jana Fričová

Anděl s kalichem se vrátil zpět

Stěhování anděla na restaurování


