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I. Lokalizace 
1. Kraj/ Okres: Vysočina/ Třebíč 

2. Obec: Želetava 

3. Adresa: ul./ nám. č.: 1 

4. Název objektu: Starý hrad, rozsah SHP byl vzhledem k různým vlastnickým 

vztahům v rámci areálu omezen na budovy vyznačené na katastrální mapě. 

5. Památková ochrana: objekt je kulturní památkou z hlediska zákona evidovaný 

pod r. č. ÚSKP 30905/7-3198 

 

Rozsah SHP 

 
 
II. Úvod 
Potřeba stavebněhistorického průzkumu byla vyvolána plánovanou rekonstrukcí  

a adaptací objektu. Cílem průzkumu bylo upřesnění stavebního vývoje a identifikace 

historicky hodnotných prvků, které by měly zůstat zachovány, případně obnoveny. 

V současné době není objekt využíván. 

Elaborát byl vypracován dle doporučované metodiky, vydané Státním ústavem 

památkové péče v Praze v roce 2001, Ing. Petr Macek: Standardní nedestruktivní 

stavebně historický průzkum, příloha čas. Zprávy památkové péče 61,  

a vysokoškolských skript Doc. Ing. arch. Františka Kašičky, Csc.: Stavebně historické 

průzkumy. ČVUT 2002. 

V průběhu zpracování bylo použito zaměření stavu z května 2007, které zhotovila 

firma F.M.D. Durda Třebíč. Zaměření rozlišuje budovy A1-3, a B, ty jsou ovšem 
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vnitřně i funkčně provázány, proto byla doplněna čísla místností a popisy jsou 

koncipovány po podlažích vždy ve všech dotčených objektech. 

Stavebněhistorický průzkum byl odevzdán objednateli ve třech tištěných paré  

a digitální verzi na CD. 
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III. Dějiny objektu 
V letech 1349-1368 se v písemných pramenech objevuje Oldřich ze Želetavy, 

který náležel do rodu pánů z Bílkova. Vůbec první zmínka o želetavské tvrzi pochází 

z roku 1368, kdy ji výše jmenovaný prodal olomouckému kanovníkovi Benešovi, jeho 

bratrovi Janovi Glaczovi, dále Dobešovi a Petrovi z Vajtmile. Nedlouho poté získal 

tvrz moravský markrabě Jan Jindřich, jenž ji v roce 1370 udělil lénem Janovi 

z Kosovy Hory a Heršovi z Újezdce.1 Antonín Bartušek se domníval, že tvrz stála 

v místě, kde se nyní nachází „Starý hrad“.2 Tento předpoklad je však patrně mylný. 

Pravděpodobnější je úvaha Miroslava Plačka o lokalizaci gotického sídla do míst 

dnešního hřbitova na jižním konci strmé ostrožny. 

Další držitel Želetavy Vok z Kněžic postoupil majetek v roce 1379 Čeňkovi 

Krušinovi z Lichtenburka. Poté se statek dostal do rukou Heřmana z Hradce, který ho 

daroval dceři Elišce. Ta byla provdána za Jana z Kravař. Když Jan po roce 1401 

zemřel, sídlila vdova v Želetavě. Eliška si pak vzala za manžela Jiříka z Lichtenburka 

a Bítova. Dlouhé spory Lichtenburků a pánů z Hradce o toto zboží byly po roce 1415 

ukončeny připojením Želetavy k panství Telč.  

Zda byl prostor nynějšího „Starého hradu“ ve 14. - polovině 16. století zastavěn, 

nelze s jistotou rozhodnout. Miroslav Plaček uvažuje o existenci hospodářského 

dvora i v tomto období.3 

Nejspíše někdy v 60. letech 16. století, v době, kdy úřad telčského úředníka 

zastával Baltasar Šertingar ze Šertingu (1557-konec 60. let), byly v Želetavě 

z iniciativy majitele telčského panství Zachariáše z Hradce postaveny správní budovy 

statku a pivovar, tedy nynější „Starý hrad“. U objektu s hranolovou věží byla v té 

době upravena velká přízemní místnost, sklenutá křížově s hřebínky na mocné 

střední podpůrné pilíře. Stopy renesančního sgrafitového kvádrování a sgrafitové 

vlnovky nese vedlejší jednopatrová nečleněná budova.4 Dokončení stavby lze 

s největší pravděpodobností spojovat s výměnou pozemků uskutečněnou v úterý po 

svatém Jiří roku 1568, jíž Zachariáš z Hradce postoupil želetavským hájek Volšoví a 

                                                           
1 Ladislav HOSÁK, Historický místopis země moravskoslezské, Praha 2004 (reprint), s. 35. 
2  Antonín BARTUŠEK, K dějinám světské architektury na okrese Mor. Budějovice, Umění 3, 1955, s. 
80-81. 
3  Miroslav PLAČEK, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2002, s. 733-
735. 
4  Antonín BARTUŠEK, K dějinám světské architektury na okrese Mor. Budějovice, Umění 3, 1955, s. 
80-81. Autor se zřejmě mylně domnívá, že přestavba tvrze proběhla až v posledním dvacetiletí 16. 
století. 
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získal za to obecní rybníček nad již existujícím panským pivovarem.5 V listině je mj. 

uvedeno: „že mi na to místo ten rybníček oddati chtí, kterýž jest nad pivovarem mým 

želetavským, abych jej k svému dobrému budoucně užívati mohl.6 

A autorovi projektu a vlastních řemeslnících můžeme pouze spekulovat. Před 

rokem 1576 v Telči žil zedník Mertl, k roku 1569 je tamtéž doložen Abraham.7 

Vyloučit nelze vliv stavební dílny Mistra Leopolda Estreichera ze Slavonic.8 

V květnu roku 1573 Želetavou projížděl a ve zdejší tvrzi možná přenocoval lovčí 

Viléma z Rožmberka, pan Jindřich Počepický z Počepic, spolu s dalšími 40 osobami 

doprovodu. Výprava se vracela ze Slezska do Třeboně, zatímco samotný „vladař 

domu rožmberského“ zamířil do Vídně.9 V témž roce byl svědkem na listině, jíž 

nechal Zachariáš z Hradce vystavět nový rybník pod Púchovnou u Želetavy zvaný 

„Pravětický“, písař želetavského pivovaru Matouš Polnický.10 

Matouš Polnický byl zřejmě písařem pro celé hospodářství, nejenom pro pivovar. 

V roce 1577 je totiž zmiňován jako „písař želetavský“ v souvislosti se směnami 

různých pozemků. Nadále však také zůstával „písařem pivovarním želetavským“.11 

V rovině spekulací zůstává možné poškození objektu zemětřesení. V Sekuriových 

moravskobudějovických pamětech se k roku 1590 uvádí, že „se zemětřesení opět 

pocítilo a …škod na obydlích lidských mnoho natropilo a lidi zasypalo…“. Další 

zemětřesení zasáhlo kraj dne 20. února 1615.12 

V 17. a na počátku 18. století se vystřídalo několik majitelů z rodu Slavatů 

z Chlumu a Košumberka. Jako jediná dědička rodu pánů z Hradce získala panství 

Telč po smrti svého bratra Lucie Otýlie Slavatová z Hradce (1.12.1582-2.1.1633, 

majitelka v letech 1604-1633). Po její smrti přešlo panství na ovdovělého Viléma 

Slavatu (1.12.1572-19.1.1652, vlastník v letech 1604-1652), dlouholetý nejvyšší 

kancléř království Českého. Následoval jeho syn Adam Pavel (13.6.1604-2.7.1657, 

                                                           
5  ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, Archiv městečka Želetavy, inv. č. 1, konfirmační listina 
vydaná ve Vídni dne 31. března 1782 Josefem II. 
6  ČR-MZAB, fond F 239 Velkostatek Telč, mikrofilm č. 6 219, inv. č. 3, urbář z roku 1654, fol. 389v. 
7  Jar. JANOUŠEK, Památky řemesla zednického, kamenického a tesařského na bývalém panství 
Teleckém i v sousedství, Časopis Matice moravské 18, 1894, s. 165. 
8  Srov. Milada a Oldřich RADOVI, Mistr Leopold Estreicher a jeho slavonická stavební dílna, Umění 
18, 1970, s. 358-382. 
9 Václav BŘEZAN, Životy posledních Rožmberků I (ed. Jaroslav PÁNEK), Praha 1985, s. 258. 
10 Jan TIRAY, Rybnikářství na Telecku za doby pana Zachariáše z Hradce (1550-1589), Časopis 
Moravského musea zemského 7, 1907, s. 168-169. 
11  ČR-MZAB, fond G 263 Rodinný archiv Podstatských-Lichtenštejnů, inv. č. 57, kniha 10 b, karton 2, 
Pamětní kniha Zachariáše z Hradce, fol. 34 r, 59 r. 
12  Josef FIŠER, Kronika tak zvaná Chudánkova a jiné ochované paměti města Mor. Budějovic. Část 
I.- II. Dvoje paměti ze sbírky Pešinovy, nedat. (asi 1930-1931), s. 62, 69. 
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vlastník v letech 1652-1657) a synovci Adama Pavla – Ferdinand Vilém (1.9.1630-

2.4.1673, vlastník v letech 1657-1673), Jan Jiří Jáchym (1638-1.7.1689, vlastník 

v letech 1673-1689) a František Leopold Vilém (1639-26.1.1691, vlastník v letech 

1689-1691), předposlední Slavata v mužské linii.13 V roce 1693 byl slavatovský 

fideikomis zrušen. Telčské panství obdrželi hrabě Antonín Lichtenstein-Kastelkorn a 

jeho sestra hraběnka Františka Marie Götzenová, potomci již zemřelé Marie Barbory 

Lichtenstein-Kastelkornové, dcery Jáchyma Oldřicha Slavaty.14 

Želetavská tvrz v této době plnila netoliko funkci pivovaru a sídla místní 

hospodářské správy, ale též ubytovací. V urbáři telčského panství napsaném v roce 

1654 se mj. dočteme: „Pivovar želetavský: Jest pod rybníkem Hadravou, u samého 

městečka dosti prostranně vystavěný, při něm tvrze skrovná pro příjezdy vrchnosti, 

z toho rybníka voda jde do pivovaru i také na sladovej mlejn, v jenom ohražení 

zůstávající. Vaří se v něm piva bílá na 10 ½ sudů, dává se na várku piva 17 měr 

pšenice a vystavuje se pivo toliko po té rychtě, totiž: 

 

do městečka Želetavy asi 

na……………………. 

3 

do 

Markvartic……………………………………. 

1 

do 

Jindřichovic………………………………….. 

1 

do 

Šašovic…………………………………………

1 

na 

Horky…………………………………………. 

1 

 

K pivovaru želetavskýmu jsou dvě (chmelnice), jedna u Želetavy a druhá u 

Šašovic. Vlůni neurodilo se sotva 40 měr.“ V té době se do Hadravy sázela násada 

(tříletý plod) na kapry o počtu 15 kop, což odpovídá přibližné rozloze rybníka 5, 85 

ha.15  

                                                           
13  http://genealogy.euweb.cz/bohemia/slavata2. html. 
14  Josef NOVÁK, Slavatové a umění výtvarné, Památky archeologické 29, 1917, s. 35. 
15  ČR-MZAB, fond F 239 Velkostatek Telč, mikrofilm č. 6 219, inv. č. 3, urbář z roku 1654, fol. 254r-v 
(nové fol. 259r-v), 267r-v. 
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Ze zpráv Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, v letech 1671-1690 

hejtmana panství Telč, se dozvídáme, že zde občas z titulu své funkce pobýval. Ve 

dnech 4. -7. února 1687 ho zde zastihla mohutná sněhová kalamita, která 

znesnadnila jeho odjezd zpět do Telče. Píše o tom: „Mně pak se trefilo, souce ty dny 

při řízení hospodářském v Želetavě, spátkem jedouc domů, ty dvě míle na lehkých 

saních, maje čtyři koně zapřažený, od 7 hodin ráno až do 5 hodin k večeru sotva 

jsem vykonati mohl, a 10 osob s lopatami (s) sebou ještě k tomu měl až do 

Zvolenovic, kteří mi (pořád) všudy vysejpali, kde zapotřebí bylo…“16 

Nedlouho před 9. říjnem 1687 v Želetavě nocoval hrabě Heřman Jakub Černín 

z Chudenic (21.1.1659-28.8.1710) s manželkou Marií Josefou Černínovou z Chlumu 

a Košumberka (2.2.1667-10.8.1708) a jejich dvůr. Cestovali tehdy z Jindřichova 

Hradce do Vídně a na telčském panství jim dělal společnost výše zmíněný hejtman, 

„který je všudy s milostivým zalíbením uctil.“17 

Popis základního inventáře podává pozůstalostní spis po hraběti Janu Jiřím 

Jáchymovi Slavatovi (1634/37-1.7.1689). Soupis byl pořízen mezi 14. a 21. únorem 

1690 a zachycuje stav celého telčského panství. Položka evidující želetavský pivovar 

má dvě části. První si všímá panského obydlí („in dem Herrnsitz“), druhá je věnována 

pivovaru, sladovně, sýpce a bytu sládka („Im Breühaus, Maltzhaus, Schiedt Boden, 

und des Breüers Wohnung“). Dále je text členěn na oddíl, v němž je zachycen 

základní stav inventáře, a na další část, která si všímá počtu položek po odpisu již 

zcela zničených součástí hospodářského vybavení budov. Samotné panské sídlo se 

zřejmě nacházelo v relativně dobrém stavu, neboť nebyla účetně odepsána žádná 

položka. V době inventury se zde nacházelo šest mříží u oken („Fenster gätter“), 

devět oken („Fenster“), čtrnáct dveřních závěs („Thür Bändter“) a čtyři zámky u dveří 

(„Thür Schlösser“). V hospodářských budovách se dle základního popisu nacházela 

jedna pivovarská pánev („Breüpfannen“), dvě ukotvovací závory (?, „Riehr Scheiter“, 

úbytek na jednu), dvě dřevěné stolice („Holtz Stuhel“), jeden kozlík, respektive 

třínožka („Feuerhundt“), dva „Leichter“, pět zarážečů s tyčemi a dvěma železnými 

úchytkami („Potting sambt denen Stöcken mit 2. eisernen Räffen“), 25 ½ železných 

mřížek („Eÿserne gätter“), čtyři zámky ke dveřím („Thier Schloß“), jeden visací zámek 
                                                           
16 Josef HRDLIČKA, Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České 
Budějovice 2003, s. 186-187. 
17  Josef HRDLIČKA, Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České 
Budějovice 2003, s. 191. Ke velkolepé svatbě tohoto manželského páru, která proběhla v Praze v roce 
1687 srov. František TEPLÝ, O nádheře vrchnostenské svatby, Československý zemědělec 15, 1933, 
s. 18-20. 
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(„Vorhäng Schloß“), třináct skleněných oken („Glaß fenster“), třicet dveřních závěs 

(„Thür Bändter“), osm závěs u okenic („Fenster Laden Bändter“), osm petlic, 

respektive řetězů u dveří  („Anleg Kette“, zde úbytek na šest), jedna dřevěná motyka 

(„Holtz hackhen“), jeden dřevěný špalek („Holtz Saag“), tři jakási pivní zařízení 

s drsným povrchem („Bier Schörfer“), tři pivní konvice na dolévání sudů („Füll Kändl“, 

zde úbytek na dvě), devět věder („Schöpfer“), tři pivní příčné povaly („Bierrimmen“), 

osm lopat na slad („Maltz Schauffeln“, zde úbytek na šest) a dvacet čtyři velkých a 

malých „Bier vässer“. Součástí sladovnického mlýna pak byly dva poháněcí kameny 

(„Lauff Stain“, zde úbytek na jeden), jeden spodní mlecí kámen („Boden Stein“), tři 

okované kamenné podložky (?, „Eiserne Stain Täffen“, zde úbytek na dvě), jeden 

kamenný kruh („Stein ring“), čtyři čisticí kruhy – prosévačky („Wörffelrinckhů), dva 

čepy – zátky („Zapfen in gründeln“), čtyři kroužky (?, „gründelrinckh“) a mlýnská tyč 

s příslušenstvím („Mühlstangen sambt aller zugehör“).18  

Po smrti posledního Lichtensteina-Kastelkorna získal Telč se Želetavou Alois 

Arnošt Podstatský-Lichtenstein (8.7.1723-4.12.1793), po němž dědil Leopold 

František (13.8.1763-1.10.1813). Dalším majitelem panství pak byl Leopold František 

mladší (3.11.1801-12.5.1848).19 

Samotná budova tvrze v 18. století přestala sloužit k občasným pobytům vrchnosti 

a k ubytování urozených i méně urozených pocestných. Stala se obydlím pro 

vysloužilé zaměstnance hospodářského dvora, pivovaru a dalších částí velkostatku. 

Vrchnost na počátku 19. století využívala příležitostně zámek v nedalekých 

Krasonicích. 

Pivovar nicméně fungoval i v první polovině 19. století. Dne 1. října 1827 uzavřel 

Hospodářský úřad v Želetavě s Václavem Povolným nájemní smlouvu o pronájmu 

vrchnostenského pivovaru na tři roky, tedy do roku 1830. Roční nájemné mělo činit 

800 zlatých konvenční měny splácených čtvrtletně. Mezi mnohými ustanoveními 

smlouvy se nacházela podmínka, dle níž měl nájemce ponechat budovy, stáje, 

zahrady i další příslušenství v takovém stavu, aby je mohl po uplynutí nájemní doby 

bez problémů převzít případný další uživatel. Pokud by přece jen došlo k poškození 

                                                           
18  MZAB, fond C 2 Tribunál-pozůstalosti, sign. S 27, Inventarium über die, nach Weyland, Herrn 
Johann Joachim Graffen zu Chlumb undt Koschumberg etc. auf der im Iglauer Creÿß gelegenen 
Herrschafft Teltsch, Fidei Commissarische verlassenschafft. Inventirt den 14. te, 15., 16. 17., 18., 19., 
20. und 21. te Februarii 1690, fol. 15 v-16 v. Srov. Jiří KUBEŠ, Sídla Jana Jiřího Jáchyma hraběte 
Slavaty z Chlumu a Košumberka (1634/37-1689) v proměně, In: Sborník vědeckých prací Univerzity 
Pardubice, Série C, Fakulta humanitních studií 9, (2003), Pardubice 2003, s.64-65. 
19  http://genealogy.euweb.cz/bohemia/podstat2.html. 
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budov (například kuchyně aj.), měly na obnově participovat jak nájemce, tak 

vrchnost. Materiál na opravu, popřípadě novou stavbu, byla povinna dodat vrchnost. 

Pachtýř se zavázal v takovém případě zaplatit pracovní sílu.20 

Na základě rodinné smlouvy z roku 1828 vznikl samostatný velkostatek Želetava, 

který byl připsán Gustavovi Aloisi Podstatskému-Lichtensteinovi (28.2.1807-

18.5.1904), mladšímu bratrovi majitele Telče Leopolda Františka ml.21 

Dle vceňovacího operátu z roku 1843 ve vrchnostenském pivovaru uvařil sládek 

se dvěma pomocníky v jednom kotli o dvanácti sudech ročně 40 várek piva ze 900 

měřic ječmene, dováženého z okolí Znojma a Moravských Budějovic. Chmel se 

dovážel ze Žatce.22 

V roce 1862 prodal Gustav Podstatský-Lichtenstein statek Želetavu Karlovi 

Fridrichovi Kammelovi.23 V době jeho působení byl ve druhé polovině 60. let 19. 

století starý pivovar zrušen a nový, parní, vybudován přímo v městečku. Ve „Starém 

hradu“ zůstala pouze sladovna.24 

Počet obyvatel dvora a jejich zaměstnání zachycují výsledky sčítání lidu z 31. 

prosince 1869. Domy čp. 1 a 2 byly evidovány společně. Žili v nich 3 nájemníci 

s rodinami. První nájemník Martin Svoboda (narozen 1829) se živil jako zámečnický 

mistr. Žil zde spolu s manželkou Petronillou (nar. 1839, hospodyně) a matkou Marií 

Svobodovou (nar. 1794). Další bytovou stranu tvořil nádeník Matouš Svoboda (nar. 

1802), jeho manželka nádenice Františka (nar. 1807) a synové Rudolf (nar. 1847, 

svobodný, t. č. u 33. praporu myslivců ve Vídni) a Antonín (nar.1849, pekař, t. č. 

tovaryš ve Vídni). Třetím nájemníkem byl tkalcovský mistr Anton Urbánek (nar. 

1809). Spolu s ním zde žila jeho početná rodina – manželka Marie (nar. 1828, 

hospodyně), synové Karel (nar. 1842 zřejmě v prvním manželství, tkadlec, t. č. 

tovaryš ve Vídni), Jan (nar. 1854, truhlář, učeň ve Vídni), František (nar. 1856), 

Antonín (nar. 1857, truhlář, učeň ve Vídni), Adolf (nar. 1858, kloboučník, učeň), 

Hynek (nar. 1862) a dcery Marie (nar. 1860) a Františka (nar. 1863). Celkem tedy 

bylo v čp. 1 a 2 evidováno 17 osob, z toho 11 přítomných a 6 nepřítomných. 

Dům čp. 3 obývali 2 nájemníci. Tesařský pomocník Jakub Horník (nar. 1817) zde 

žil s manželkou Kateřinou (nar. 1817, hospodyně) a dětmi Janem (nar. 1848, 
                                                           
20  ČR-MZAB, fond F 215 Velkostatek Želetava, inv. č. 105, sign. 22. 
21  Bohumír  SMUTNÝ, Želetava, In: Dačicko, Slavonicko, Telčsko, Brno 2005, s. 1027. Srov. 
http://genealogy.euweb.cz/bohemia/podstat2.html. 
22 Bohumír  SMUTNÝ, Želetava, In: Dačicko, Slavonicko, Telčsko, Brno 2005, s. 1027. 
23  Bohumír  SMUTNÝ, Želetava, In: Dačicko, Slavonicko, Telčsko, Brno 2005, s. 1027. 
24  J. MUSIL, Pivovar, In: Želetava 1303-2003, Želetava 2003, s. 57-58. 
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svobodný, t. č. voják u 8. pluku pěchoty, ševcovský tovaryš), Hermanem (nar. 1861), 

Františkou (nar. 1851, t. č. ve službě ve Znojmě), Julií (nar. 1854, v domácnosti) a 

Terezií (nar. 1856, t. č. v Detzendorfu v Dolních Rakousích). Druhým nájemníkem byl 

Pavel Kubeš (nar. 1795, vdovec na penzi), o něhož se starala svobodná dcera 

Terezie (nar. 1827). Celkem usedlost obývalo 9 osob, z toho 7 přítomných, 2 

nepřítomní.25 

O struktuře dospělých nájemníků čp. 1 v poslední třetině 19. století si můžeme 

učinit představu z úmrtních matrik. Dne 19. dubna 1871 zde ve věku 41 let zemřel na 

souchotiny sládek Leonard Bauer, dne 4. ledna 1872 ve věku 70 let na mrtvici 

podruh Matěj Svoboda, dne 20. prosince 1872 ve věku 22 let na tyfus dcera tesaře 

Jakuba Horníka Františka, dne 16. dubna 1878 ve věku 83 let na souchotiny bývalý 

šafář na želetavském panství Pavel Kubeš (vdovec), dne 20. ledna 1881 ve věku 83 

let na sešlost věkem „jubilovaný poštovský administrátor“ v Želetavě Jan 

Schnuttermeyer, dne 11. ledna 1884 ve věku 76 let na marasmus vdova po 

podruhovi Matouši Svobodovi Františka, dne 9. prosince 1884 ve věku 51 let na 

onemocnění ledvin revírník na odpočinku v Želetavě Franc Štěpánek, dne 29. ledna 

1888 ve věku 51 let na souchotiny manželka podruha Františka Körbra Františka, 

dne 27. dubna 1890 ve věku 70 let na srdeční vadu místní žebračka Apolonia 

Buchtová, dne 2. prosince 1892 ve věku 52 let na zduření plic pivovarský čeledín 

Jakub Anděl, dne 27. června 1894 ve věku 65 let na „Brightovu nemoc ledvin“ 

strojník v pivovaru v Želetavě Martin Svoboda, dne 4. června 1895 ve věku 71 let na 

„vitium cordis“ nadlesní ve výslužbě Ferdinand Rath a dne 3. května 1896 ve věku 35 

let na tuberkulózu plic pivovarský bednář Antonín Silvester.26 

Na základě odevzdací smlouvy ze dne 30. dubna 1870 postoupili Želetavu Karel 

Fridrich a Anna Kammelovi Karlu Kammelovi šlechtici Hardeggerovi, jemuž byl statek 

knihovně připsán dne 16. května 1870.27 

V roce 1874 byla z pivovaru a jeho příslušenství (parcela č. 20 zahrada, parcela č. 

23 dvůr, parcela č. 18 pole, parcela č. 19 zahrada, parcela č. 1 zahrada, parcela č. 2 

                                                           
25  ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Okresní úřad 
Moravské Budějovice, Sčítání lidu 1869 Źeletava, Arch popisní k sečtení lidu a nejdůležitějších 
domácích zvířat pro užitek chovaných, dle toho, kolik obojího bylo dne 31. prosince 1869. Země 
Morava, obec Želetava, číslo domu 1, 2 a 3. 
26 ČR-MZAB, fond E 67 Matriky,  inv. č. 11 129, fol. 49, 51, 53, 68, 75, 81, 83, 89, 93, 99, 106, 108, 
111. 
27 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, knihovní vložka č. 376, 
vklad B, běžné č. 1. 
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dvůr, parcela č. 2 zahrada, parcela č. 3 zahrada, parcela č. 277 rybník, parcela č. 47 

pole) odváděla daň ve výši 32 zlatých 18 krejcarů rakouské měny.28 

V roce 1886 stála u rybníka Hadravy tabule zakazující koupání. Správa 

velkostatku si však dne 1. června toho roku stěžovala, že se nařízení nedodržuje a 

ve vodě se běžně koupají děti a plaví dobytek. Protože na odběru čisté vody byl 

závislý nejenom pivovar, ale také mnozí obyvatelé Želetavy, navrhl zástupce 

velkostatku Fabian, aby obecní představenstvo používání rybníka pod pokutou 

zakázalo. Obec žádosti vyhověla.29 

Dne 18. dubna 1888 žádala správa velkostatku představenstvo městyse Želetavy 

o povolení úpravy pozemku nacházejícího se mezi rybníkem Hadravou a okresní 

silnicí za plotem areálu velkostatku. Jednalo se o plochu o délce asi 5 sáhů (tj. asi 10 

metrů), která se z větší části nacházela ve vlastnictví obce. Pozemek měl být zvýšen, 

aby se zamezilo možnému zaplavování cesty při povodních. Úpravy také měly 

znemožnit vjezd povozů do rybníka a plavení dobytka, což v minulosti vedlo k 

častému znečištění vozovky. Zástupce velkostatku Fabián vyjádřil přání, že obec 

nebude proti uskutečnění tohoto záměru, neboť je v souladu s názorem části 

místního obyvatelstva.30 

Dne 6. ledna 1894 požádala správa pivovaru v Želetavě obecní představenstvo o 

povolení stavby sloupů telefonního vedení a kontrolního termometru, které mělo 

spojit sladovnu a ledovnu ve „Starém hradě“ s novým pivovarem v obci. Sloupy měly 

stát podél potoka z Hadravy na obecním pozemku, v těch místech kde předtím vedlo 

telegrafické spojení. Šéf správy Fabian se přimlouval za rychlé vyřízení, neboť 

s kopáním jam se počítalo již následující týden. Obecní výbor žádosti vyhověl a 

zasedání svolal již na 7. ledna.31 

                                                           
28  ČR-MZAB, fond F 215 Velkostatek Želetava, karton 107, Normale zur Repartition der Grund und 
Hausklassensteuer des Gutes Schelletau, Theresienhof, am 9. April 1874, Fabian, fol. 92. 
29  ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Archiv městečka 
Želetavy, inv. č. 192, sign. XXIV/6, karton 20, přípis správy velkostatku představenstvu městyse 
Želetavy ze dne 1. června 1886 (prezentováno dne 4. června 1886 pod č. 262). 
30   ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Archiv městečka 
Želetavy, inv. č. 196, sign. XXVIII/2, přípis správy velkostatku představenstvu městyse Želetavy ze 
dne 18. dubna 1888. 
31   ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Archiv městečka 
Želetavy, inv. č. 192, sign. XXIV/6, karton 20, žádost správy pivovaru ze dne 6. ledna 1894. 



 14

Dne 28. června 1901 zemřel majitel Karel Kammel. Na základě odevzdací 

smlouvy ze dne 24. června 1902 byl velkostatek dne 18. srpna 1902 knihovně 

připsán jeho dceři, hraběnce Anně Attemsové.32 

Někdy mezi léty 1905-1908 byl ve sladovně umístěn jeden naftový motor 6 HP, 

který se tam nacházel ještě v roce 1925.33 

Již za Rakouska-Uherska sídlila v části objektu četnická stanice. Dne 3. července 

1918 sdělilo c. k. okresní hejtmanství Moravské Budějovice představenstvu obce 

v Želetavě, že obdrželo od c. k. velitelství četnického oddělení ve Znojmě informaci, 

dle níž velkostatek požadoval od 1. ledna 1919 od četníků platbu 800 K ročně, tedy 

téměř jednou tolik, co bylo placeno dosud. Hejtmanství nové vyměření nájemného 

považovalo za příliš vysoké a vyjádřilo názor, že ani zemský výbor tuto sumu 

neschválí. C. k. správce okresního úřadu Friedrich proto navrhoval, aby buď byla 

výše nájemného přizpůsobena místním poměrům a snížena na maximálních 600 

K nebo aby obec zajistila četnictvu jiný přiměřený byt. Pokud by nebyla realizována 

ani jedna z obou navrhovaných variant, přicházelo v úvahu přesídlení četnické 

stanice do jiné obce.34 

Dle seznamu domů ze dne 15. září 1927 tvořily hospodářský dvůr v majetku Anny 

Attemsové tři budovy. V čp. 1 (parcelní č. 1) se nacházelo celkem 6 „obytných 

částic“, z toho 5 světnic a 1 komora. Dvě místnosti sloužily jako „pisárny četnické“.  

Čp. 2 (parcelní č. 2) mělo 4 světnice a 1 komoru a čp. 3 (parcelní č. 3) 2 světnice, 1 

komoru a 1 otevřenou kovárnu.35 

Dne 1. února 1935 byl pivovar Karla Kammela-Hardeggera pronajat Janu 

Stallerovi. Součástí pronájmu byla i budova sladovny stále se nacházející v části 

„Starého hradu“. Dle popisu z 28. září 1934 vyhotovenému při této příležitosti si 

můžeme učinit představu o tehdejším stavu sladovny: 

„Vchod do sladovny ze dvora. 2 skleněné tabule, 1 poškozena. Na levo dvéře do 

skladiště. Schází klika u dveří. Okna 4 v pořádku vedoucí do dvora, 3 jednoduchá 

okna vedoucí do strojovny. Podlaha cihlová, stěny nenalíčené. 
                                                           
32   Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, knihovní vložka č. 376, 
vklad B, běžné č. 3. 
33  ČR-MZAB, fond F 215 Velkostatek Želetava, inv. č. 117, dopis správy velkostatku a pivovaru 
Želetava Okresní politické správě v Dačicích ze dne 15. května 1925. 
34  ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Archiv městečka 
Želetavy, inv. č. 196, sign. XXVIII/2, přípis c. k. okresního hejtmanství Moravské Budějovice 
představenstvu obce Želetava č. 336/präs. ze dne 3. července 1918. 
35  ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Archiv městečka 
Želetavy, inv. č. 206, sign. XXXVII/5, karton 24, výtah ze seznamu domů od čísla 1 do čísla 234 
sepsaný dne 15. září 1927. 
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Chodba v pořádku. 2 okna a dvéře. Jedno okno na humna, 1 tabule rozbitá. 

Strojovna Jeden motor „Wichterle-Kovářík 5 HT a železná nádrž na chlazení. 1 

hektolitrový soudek na vodu. Mimo zapsaná 3 okna na skladiště vede také 1 okno. 

Dále 1 visací lampa bez cylindru. 1 plechovice na olej a 1 na benzin. Žebříček 

vedoucí na můstek k vodním reservátům. 

Místnost u štoku Dvéře v pořádku. Velký cementový máčecí štok, drží špatně 

vodu. 1 lomená železná roura a 2 velká okna do zahrady. Malé skladiště s 1 oknem. 

Malé humno 1 křížový 1 obyčejný veksl. 4 malá dvojitá okna do zahrady, 2 větší 

do zahrady a 2 větší do dvora. Podlaha: cementové dlaždice. 1 dvojité malé okno do 

dvora. Klika u dveří špatná, nefunguje. 

Síň před šalandou a velkým humnem Ze síně vchod na velké humna. Podlaha: 

cementové dlaždice. Dvéře v pořádku. 1 dvojitý hydrant s kohoutem. 2 dvojitá okna 

vedoucí do zahrady opatřený mřížemi a drátěným pletivem. 1 okno menší dvojité 

okno vedoucí do dvora opatřeny též mřížemi. 2 máčecí štoky s rourovým zařízením 

na máčení s 2 kohouty. Od stropu zařízení na pouštění ječmene. Od štoku vede 1 

dvojité okénko – opatřeno mřížemi a pletivem. Mezi oběma štoky nachází se potrubí 

s 2 kohouty. 2 dlažstky (?) u štoky porušeny. 2 jímky plechové na odkapovou vodu. 

Do dřevníku vedou dvéře v dobrém stavu. (U) síně část stropu a omítka opadaná. 

Šalanda 1 dvojité okno do zahrady s mřížemi a 1 stará plechová kamna. 

Topeniště Plotna prasklá. 2 okna jednoduchá s mřížemi do zahrady. Podlaha 

cihlová. 1 dvéře do zahrady. 

Skladiště dřeva: 1 okno s mřížemi do zahrady. Omítka na zdi do zahrady zčásti 

opadalá. Podlaha cihlová. Dřevěný výtah na vozíky se sladem. Ve stavu špatném. 

K užívání…Dřevěné schody se zábradlím. 

Nad pecí otvor opatřený plechovou okenicí. 

Předsíň před podlištím 1 okno do zahrady. Kouřové roury částečně propáleny. 1 

dvojité okno do zahrady. Železné zábradlí u výtahu.  

Předsíň před dolním hvozdem 1 jednoduché okno do zahrady. 1 rumpál, 1 dvojitá 

řemenice. 2 dvéře na hvozd, 1 dřevěné a 1 železné. 

Dolní hvozd 1 dvojité (okno) do zahrady. Kompletní zařízení sladu. Lístky z části 

rezavé a prohnuté. 4 větráky studené. Náhon na obracovací (!) sladu s dvojitou 

řemenicí. 

U horního hvozdu 1 dvojité okno do zahrady. Zábradlí kolem výtahu. Ve stropě 

kladka na výtah. 
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Horní hvozd 2 dvéře, 1 železné, 1 dřevěné. 1 okno do zahrady. Úplný obracecí 

stroj, v dobrém stavu. Lístky rezavé. 1 dvojitá řemenice k náhonu. Z předsíně u 

dolního hvozdu vedou dvéře na půdu.1 elevátor v dobrém stavu a dřevěné šlauchy. 

Odkličovačka sladu, starého typu. Transmisní zařízení se 2 dvojitými a 2 

jednoduchými řemenicemi, 2 jednoduchá okna do zahrady. Na půdě nachází se 

hlavní transmise se 4 řemenicemi. 

Sýpka Prkenná podlaha zčásti spravovaná. 5 jednoduchých oken do dvora, 1 do 

zahrady. Dřevěné schody na dolní sýpku. 

Na sýpce Předloha k odkličování opatřená 1 dvojitou a 2 jednoduchými 

řemenicemi. 1 dvéře k odkládání sladu na zahradu. Ze sila vede zařízení 

k naplňování pytlů. Sýpka je přehrazena prkennou stěnou. Za přehradou 1 okno do 

zahrady a 1 okno do dvora, obě opatřeny mřížemi a pletivem. 1 dvéře na schodiště, 

bez zámku, zabité hřebíky. Z první sýpky dvéře na sýpku nad velkým humnem. 

Dvéře v pořádku. 5 oken jednoduchých do dvora opatřeno pletivem a mřížemi. 3 

okna do zahrady, též opatřeny mřížemi a pletivem. 1 dvéře na dvůr v dobrém stavu. 

3 kusy prkenného peření z části při zdi. Podlaha dobrá. Zdivo zčásti porušené. 

Z dolní sýpky po schodech na horní sýpku. 6 okének jednoduchých s pletivem do 

dvora. 1 větší okénko ke kovárně s mřížemi a pletivem. Dřevěné šalování ve výši 1 m 

a sice na straně k zahradě, v průčelné straně ke kovárně a na druhé straně do 

polovice. 1 dvéře na sýpku…Podlaha prkenná v dobrém stavu. 

Dřevěné bednění kolem vodovodu v dobrém stavu. Ze dvora vede kryté schodiště 

na sýpku.na schodišti malé okénko. Na dveře vyúsťuje zděný výfuk od motoru 

s plechovým komínkem. 3 m kolem zdi od sladovny musí býti volný. Ze dvora 1 

zabité dvéře na sýpku. 

Zahrada: Hranice 1 m od zdi přímo až k hrázi v zahradě. 6 stromů ovocných, 20 

rybízových keřů. 10 ovocných stromů, 12 ovocných stromů, 7 ovocných stromů, 1 

zděný filtr na vodu. 

Dolní zahrada: 40 ovocných stromů, 33 planých stromů. Plot v dobrém stavu. 

Zděný haltíř na ryby. Splav v dobrém stavu. 

Byt p. Svobody: Do bytu ze dvora. 1 dvojité dvéře (dvoukřídlové). Vchod na půdu 

a do kuchyně. Kuchyň:3 dvojitá okna s mřížemi, úplně nová. Nová podlaha. Sporák 

s dvěma troubami. Skleněné dvéře do pokoje. 3 úplně nová okna. Podlaha dobrá. 

Půda: Dvéře na půdu. Na půdě dlážky, 2 kulatá okna, 2 tabule rozbité. Střechy 
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vesměs v dobrém stavu. Kryté křidlicemi a falcovkami. Na dvoře 6 divokých stromů 

(jeřábů). 36 

Velkostatek byl konfiskován dle dekretu prezidenta republiky č. 12/45 Sb. 

konfiskační vyhláškou Okresního národního výboru v Dačicích č. j. 6 170/X ze dne 3. 

srpna 1945. Výměrem Zemského národního výboru v Brně zn. 7 378-VIII/30-1945 ze 

dne 26. září 1945 se přistoupilo k ustavení národní správy.37 Národní správa byla 

zrušena ke dni 31. října 1949.38 

Ke dni 1. listopadu 1949 převzala objekt č. p. 1 obec Želetava. Stalo se tak na 

základě zápisu sepsaného dne 12. listopadu 1949 v kanceláři Místního národního 

výboru. V budově v té době sídlila četnická stanice, která měla zaplacený nájem do 

konce roku 1949. Dalšími nájemníky v té době byli: Josef Chytrý (s nájmem 300 

Kčs), Antonín Dvořák (s nájmem 240 Kčs), Josefa Brokešová (s nájmem 30 Kčs) a 

pí. Vejmělková (s nájmem 90 Kčs). Budova nebyla pojištěna proti požáru, a tak bylo 

obci doporučeno, aby tak učinila.39 

V roce 1966 památkáři konstatovali, že zaměstnanci Strojíren nákupního 

průmyslu, ústředního ředitelství Bratislava, postavili v těsném sousedství tvrze halu a 

výstavbu další zahájili. Při tom zasáhli do konfigurace staré zeleně poblíž objektu. 

V téže době došlo také k opravě omítek tvrze, přičemž bylo poškozeno staré 

renesanční omítkové kvádrování. V jednom z interiérů vstupního traktu byla odhalena 

blíže neurčená malba. Zástupci památkové péče se přimlouvali za ochranného 

pásma tvrze, které by na západní straně vymezovala silnice Želetava-Lesná-Předín a 

na východě by zahrnovala lípy rostoucí podél Želetavky. Již v této době se uvažovalo 

o zbourání staré kovárny, o čemž se však později dlouhá léta jednalo.40 

                                                           
36  ČR-MZAB, fond F 215 Velkostatek Želetava, karton 117, popis místností výrobních, skladních a 
prodejních v pivovaře firmy Pivovar Želetava Karla Kammel-Hardeggera v Želetavě čp. 124. V této 
souvislosti je nutno uvést, že sladovna se nacházela asi 300 kroků od pivovaru u silnice vedoucí do 
Lesné. 
37  ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Okresní národní 
výbor Moravské Budějovice, inv. č. 203, karton 182, složka Šašovice, zápis sepsaný dne 21. října 
1949 o výsledku provedené revise finančního hospodářství národní správy … na velkostatku 
v Šašovicích. 
38 ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Okresní národní 
výbor Moravské Budějovice, inv. č. 203, karton 182, složka Šašovice, zápis sepsaný dne 10. července 
1950 o likvidaci národní správy velkostatku Šašovice.  
39  ČR-MZAB, Státní okresní archiv v Třebíči, pobočka Moravské Budějovice, fond Okresní národní 
výbor Moravské Budějovice, inv. č. 203, karton 182, zápis ze dne 12. listopadu 1949.  
40  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis 
Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody Praha Krajskému středisku pam. péče a ochr. 
přírody v Brně č. 4 129/1966-PP/1 ze dne 17. srpna 1966. 
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I přes nesouhlas památkářů došlo v létě roku 1967 v bezprostřední blízkosti tvrze 

k výstavbě další průmyslové haly. Na počátku následujícího roku proto byl opět 

vznesen požadavek na vytvoření ochranného pásma a případného přemístění 

montovaných skladištních hal a uvedení terénu do žádoucího stavu.41 

Dne 16. ledna 1973 byly objekty nacházející se na pozemcích parcelní č. 1/1 a 2 

zapsány do státního seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým 

číslem 3 198. V témž roce podnik zemědělského zásobování a nákupu přestal 

využívat sýpku ke skladování obilí a přeměnil ji na úložiště chemických prostředků na 

ochranu rostlin – pesticidů. Po novelizaci zákona o vodách pak byla činnost skladu 

v 80. letech postupně omezována. 42 

V roce 1976 památkáři vyslovili souhlas s výstavbou přístřešku pro automobily, 

který měl být vybudován při východní stěně montovaného skladiště poblíž bývalé 

kovárny. Povolení vzniku přístřešku ze samonosných příhradových konstrukcí bylo 

uděleno s podmínkou, že půjde o dočasnou stavbu. 

Bývalá kovárna v té době sloužila jako skladiště (mj. topných olejů) a její zdivo se 

nacházelo ve špatném stavu.43 Dne 3. prosince 1976 proto Strojárne nákupných 

podnikov Bratislava požádaly o souhlas s její asanací. Krajské středisko státní 

památkové péče a ochrany přírody v Brně ale s odstraněním objektu nesouhlasilo.44 

Byla proto zahájena další jednání. O posouzení stavu kovárny bylo požádáno 

Technické muzeum v Brně. V jeho zprávě o výsledku šetření ze dne 5. dubna 1977 

se mj. konstatuje: „Původně tvořila kovárna nedílný celek s blízkým dvorem a tvrzí, 

který byl oddělen od silnice zahradou a sadem. Později byla silnice rozšířena, ke 

kovárně přistaven plechový objekt tak, že uzavřel původní vstup do kovářské dílny. 

Před kovárnou bylo zřízeno parkoviště pro zaměstnance závodu, které bylo překryto 

pultovou střechou. Tím byl zcela porušen charakter památky. Současně slouží 

kovárna jako skladiště nejrůznějšího materiálu…Budova je dosti zchátralá (podlahy, 

krovy, krytina), její stěny jsou vlhké do výše min. 1 metru. Z původního technického 

                                                           
41  NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis Státního ústavu památkové péče a ochrany 
přírody Praha Krajskému středisku pam. péče a ochr. přírody v Brně č. 1298/1968-PP/I ze dne 27. 
února 1968. 
42  NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis Zemědělského zásobování a nákupu, 
koncernového podniku, odštěpného závodu Třebíč, Krajskému středisku státní památkové péče a 
ochrany přírody v Brně zn. Práv/329/88/Fr ze dne 12. ledna 1988. 
43  NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, zápis sepsaný dne 23. listopadu 1976 na n. p. 
Strojírny Bratislava, závod Želetava, na okrese Třebíč ve věci přístavby přístřešku pro automobily. 
44  NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis KSSPPOP v Brně Strojárnam nákupných 
podnikov Bratislava č. j. 8 251/77-ED 2 178/76 ze dne 3. března 1977. 
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vybavení kovárny se zachovala pouze poškozená výheň z cihelného zdiva a 

cylindrický měch, který je také poškozen vlhkem. 

Vzhledem k tomu, že existuje řada objektů kováren, které jsou lépe zachovány, 

vybaveny i situovány, nepovažujeme za vhodné vzhledem ke zmíněným 

skutečnostem a především stavebním úpravám bezprostředního okolí objektu 

kovárnu dále chránit jako technickou, respektive kulturní památku.“45 

Po dalším řízení památkáři změnili stanovisko a v roce 1979 vyslovili souhlas 

s upuštěním od památkové ochrany kovárny s tím, že v případě asanace objektu 

zůstane plocha nezastavěna.46 Další později stanovenou podmínkou bylo 

vypracování vyhovující dokumentace a nabídka kovářského měchu pro muzejní 

účely. Poté, co dokumentace byla po mnohých peripetiích zajištěna a Vlastivědné 

muzeum v Třebíči potvrdilo, že o měch nemá zájem, rozhodlo Ministerstvo kultury 

České socialistické republiky dne 17. března 1986 o upuštění od památkové ochrany 

kovárny.47 

V roce 1987 byl z důvodu ochrany vodních zdrojů definitivně zrušen sklad 

pesticidů v někdejší sýpce. Pro uchovávání obilí se tyto prostory vzhledem 

k chemickému zamoření již nehodily a tak podnik zemědělského zásobování a 

nákupu v lednu roku 1988 navrhl vyřazení objektu ze seznamu nemovitých kulturních 

památek a jeho následnou demolici.48 Památkáři proto dne 21. září 1988 provedli 

místní šetření, ze kterého vyplynulo, že stavební stav hospodářských budov je velmi 

neuspokojivý. Protože byla zanedbána průběžná údržba, utrhla se část koruny 

komína, která zcela zničila střešní krytinu bývalé sladovny. Do objektu tudíž zatékalo. 

Zástupci památkové péče vlastníka vyzvali k provedení nezbytných oprav.49 

Majitel však svou žádost o zrušení památkové ochrany někdejší sladovny 

(respektive sýpky a skladiště pesticidů) nestáhl a proto bylo příslušné správní řízení 

dne 15. listopadu 1988 zahájeno. Ministerstvo kultury ČSR poté, co si vyžádalo 

                                                           
45  NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis Technického muzea v Brně KSSPPOP v Brně 
zn. 623/77/De ze dne 5. dubna 1977. 
46  NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis KSSPPOP v Brně odboru kultury 
Jihomoravského Krajského národního výboru č. j. 5 517/79-PP 2 776/79-ED 1784/79-545 ř. ze dne 
12. října 1979. 
47  NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, rozhodnutí Ministerstva kultury ČSR ze dne 17. 
března 1986. 
48  NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis Zemědělského zásobování a nákupu, 
koncernového podniku, odštěpného závodu Třebíč, Krajskému středisku státní památkové péče a 
ochrany přírody v Brně zn. Práv/329/88/Fr ze dne 12. ledna 1988. 
49  NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis KSSPPOP v Brně ZZN Třebíč č. j. 5 704/88-
ÚPP 4 198/88 ze dne 21. září 1988. 
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stanoviska všech příslušných orgánů, návrh posoudilo a dne 6. dubna 1989 

zamítlo.50 Podnik ZZN Třebíč ze svého stanoviska neustoupil a dne 4. května 1989 

se proti rozhodnutí ministerstva odvolal. Řízení o zrušení prohlášení za kulturní 

památku nebylo ukončeno ještě na počátku roku 1990.51 Teprve nové společenské 

poměry způsobily, že tato žádost byla definitivně zamítnuta. 

Dne 1. června 1990 došlo ke změně vlastnických vztahů. Objekt postavený na 

parcele č. 1/3, dosud se nacházející v majetku státu s právem hospodaření ZZN 

Třebíč, byl k tomuto datu převeden na firmu TERNO Třebíč, majitel Josef Vašina.52 

V té době nebyl stav památky ideální. Dne 12. dubna 1990 objevili památkáři v 

přízemí houbu dřevomorku.53 Místní národní výbor v Želetavě po jejich upozornění 

napadené podlahy a omítku nechal odstranit.54 

V předjaří roku 1991 byly odstraňovány chemikáliemi zničené vnitřní omítky a 

podlahy. Plánovala se obnova otvoru vrat určených k vjezdu do objektu (nová měla 

být dřevěná), oprava komína sušárny sladu včetně čapího hnízda, odstraňování 

zavážek až na původní podlahu, úprava fasád aj.55 

Na podzim roku 1992 se zřítila část komínového tělesa obytné budovy a dopadla 

před dveře. Protože nájemníci důchodového věku byli odkázáni na lokální topení, 

provedl Obecní úřad v Želetavě neprodleně opravu. Komín měl pak být dle záměru 

natřen fasádní cihlovou barvou, avšak pro deštivé počasí tento úkon nebyl proveden. 

Obecní úřad se zavázal, že komín nechá natřít v první polovině roku 1993.56 

Na počátku 21. století se v havarijním stavu nacházely podstřešní okapové žlaby. 

Dva svody se nacházely u severního žlabu. Východní žlab měl jeden svod, končící 

těsně nad vyústěním kanalizace. Západní svod ústil do betonového korýtka. Žlaby 

byly zkorodované a děravé. Docházelo k zatékání dešťové vody po římse do fasády. 

Na základě žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových proto 
                                                           
50 NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis Ministerstva kultury ČSR Zemědělskému 
zásobování a nákupu k. p. Brno, odštěpnému závodu Třebíč, (k č. 13 800/88-OPPM) ze dne 6. dubna 
1989. 
51  NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis ZZN Třebíč KSSPPOP v Brně zn. 8 511/89-
ÚPP 5 607/89 Práv/4/90 ze dne 5. ledna 1990. 
52 NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis ZZN Třebíč KSSPPOP v Brně zn. 
Práv/21/90/Do ze dne 25. června 1990.  
53  NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis KSSPPOP v Brně stavebnímu úřadu MNV 
v Želetavě č. j. 4 643/90-ÚPP 3 772/90 ze dne 22. srpna 1990. 
54 NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis MNV v Želetavě KSSPPOP v Brně zn. 791/90 
ze dne 14. září 1990. 
55  NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, zápis z projednání stavebních úprav v objektu tvrze t. 
zv. Starého hradu v Želetavě, dne 22. února 1991. 
56  NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, dopis Obecního úřadu v Želetavě referátu kultury 
Okresního úřadu Třebíč zn. 1256/92 ze dne 15. prosince 1992. 
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Městský úřad Moravské Budějovice vydal dne 16. listopadu 2004 závazné 

stanovisko, dle něhož měly být žlaby a svody vyměněny za nové ze stejného 

materiálu, tedy z pozinkovaného plechu. Předpokládalo se, že nátěr bude proveden 

v barvě červenohnědé.57 

  

                                                           
57 NPÚ, ÚOP v Brně, spisovna, karton Želetava, závazné stanovisko odboru regionálního rozvoje 
Městského úřadu Moravské Budějovice č. j. ORR/84/2004 ze dne 16. listopadu 2004. 
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IV. Formální analýza stavby 
Situace 

Budovy hospodářského dvora zvaného „Starý hrad“ se nacházejí na severním 

okraji Želetavy pod rybníkem Hadrava, při komunikaci směrem na obec Lesnou a 

Předín. Objekty leží na stavebních parcelních číslech 1/3 (výměra 680 m², vlastník 

Josef Vašina st. z Třebíče), 2 (výměra 432 m², vlastník Josef  Vašina st.) a 1/2 

(vlastník Česká republika, správce Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových). Součástí dvora jsou pozemky p. č. 2/2 (zahrada, výměra 5 847 m²) a 

p. č. 220/10 (zahrada, výměra 101 m²). Obdélná budova (23 x 13 m) blokového 

renesančního panského obydlí ze druhé poloviny 16. století stojí u vjezdu do 

rozlehlého dvora. V něm na východní straně stojí bývalý pivovar s hranolovou věží, 

od základů cihelnou.58 

Komplex budov je vymezen zhruba čtvercovou dispozicí orientovanou hlavním 

příjezdem na jihozápad. Předmětem SHP jsou přízemní budovy, částečně se 

sýpkovým polopatrem uzavírající severovýchodní roh areálu spolu se sladovnickou 

věží. 

 

Popis exteriéru 

A1 

Přízemní budova obdélného půdorysu, ukončující severní kout areálu. 

Severozápadní užší fasáda je v přízemí prolomena dvěma obdélnými okny 

rámovanými hladkými šambránami. Okenní otvory jsou osazeny probíjenými 

mřížemi. Štít je trojúhelníkový s dvěma oválnými okny zasklenými tabulkami 

v ocelových rámech (rám členěn a středový ovál a šest segmentů). Severovýchodní 

fasáda má pět okenních otvorů stejného typu jako předchozí, jihozápadní (do 

nádvoří) čtyři, uprostřed s dveřmi. Vchod s nadsvětlíkem je přístupný po pěti 

novodobých schodových stupních. Ve vstupu je osazeno kamenné ostění, členěné 

pouze hladkou fasetou. Dvoukřídlé dveře svlakové konstrukce jsou z exteriéru 

opatřeny novými prkny, z interiéru jsou dobové včetně kování a fragmentu kliky. 

Nadsvětlík je opatřen jednoduše zdobnou novodobou mříží (po starší mříži jsou 

v kameni stopy osazení). Na konci objektu ve fasádě nádvoří je další vchod přístupný 

po novodobém schodišti, vedoucí na sýpkové polopatro a krov objektu A2. Dveře 

                                                           
58  Miroslav PLAČEK, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2002, s. 733-
735. 
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jsou druhotné. Střecha je sedlová krytá pálenou taškou. Fasády nejsou vyjma okenní 

šambrány členěny dalšími prvky. 

A2 

Objekt navazující ve východním směru na předchozí (je vnitřně propojen 

s předchozím) rozdělení těchto dvou budov je pouze funkční (prostupy dnes 

zazděny) a v krovovém prostoru šítovou zdí. 

Jihozápadní fasáda je hladká, členěná nepravidelně rozmístěnými otvory. 

V přízemí je to jedno téměř čtvercové okénko a zhruba uprostřed dveře, v sýpkovém 

polopatru dva větší obdélné otvory a jeden menší. Severovýchodní fasáda je 

v přízemí členěna sedmi okny, v patře čtyřmi. Obě fasády jsou hladké, střecha 

sedlová. 

A3 

Sladovnická věž obdélného půdorysu o pěti nadzemních podlažích (v každém 

patře členěna na dvě prostory (sladovna a přístupové schodiště s ovládáním) 

s komínem situovaným uprostřed sušárny. 

Jihovýchodní fasáda je členěna od 2. NP pravidelně dvěma okenními osami 

s obdélnými okny (se segmentovým zakončením), v přízemí jsou okna rovněž dvě, 

ovšem mimo osy. Stejné členění (slepých oken) má i severozápadní strana v úrovni 

na střechou A2.Užší strany, tj. severovýchodní a jihozápadní mají pouze jednu osu 

rovněž slepých okenních otvorů. Fasáda věže je členěna zvýrazněnými nárožími a 

hladkými plochami rámujícími okenní osy. Zrcadlo je nad nejvyšším oknem ukončeno 

segmentem. Ve 3. NP je fasáda členěna horizontálním hladkým pásem. Okenní 

rámy, či slepá okna jsou osazena ve dvakrát ustupující špaletě. Omítky na věži jsou 

druhotné, hladké, plochy byly původně ještě členěny pásovou bosáží (viz. 

dokumentace fragmentů historických omítek). 

B 

Objekt ukončující areál na severovýchodní straně, stavebně provázán s A2. 

Přízemní se sýpkovým polopatrem, zastřešen sedlovou střechou v hřebeni zhruba 

uprostřed otevřenou větrací věžičkou. Fasády do nádvoří i severovýchodním směrem 

jsou hladké bez výzdoby členěné v přízemí i polopatře nepravidelnými otvory. 

Jihozápadní, užší fasáda, je prolomena novodobými vraty.  

 

Fasády všech objektů jsou výrazně destruovány a na rozsáhlých partiích je 

zřejmé, že objekty A2 a B jsou převážně kamenné (sýpkové polopatro u B je cihelné) 
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s cihelnými opravami a zazdívkami otvorů. Sladovnická věž A3 je od země zděná 

pravidelným cihlovým zdivem, A1 má omítky nejzachovalejší, ale zřejmě rovněž 

převažuje cihla. Cihelné zdivo je standardního formátu. 

 
Popis interiéru - přízemí 

A1  

101 

Téměř čtvercová plochostropá nárožní místnost prosvětlená dvěma obdélnými 

okny osazenými ve špaletě se segmentovým záklenkem, od č. 103 oddělena 

novodobou příčkou přetínající hladký štukový pás pod stropem. Podlaha a okenní 

rámy novodobé. 

102 (foto 1-5) 

Téměř čtvercová plochostropá nárožní místnost prosvětlená dvěma okny 

osazenými ve špaletě se segmentovým záklenkem, od č. 106 oddělena příčkou 

přetínající hladký štukový pás pod stropem. Podlaha a okenní rámy novodobé. 

103 (foto 9-12) 

Téměř čtvercová plochostropá prostora prosvětlená jedním oknem osazeným ve 

špaletě se segmentovým záklenkem. Pod stropem hladký štukový pás pokračující do 

č. 101. Při severovýchodním rohu vestavěny místnosti č. 104, 105 (sociální zařízení). 

V místě sociálního zařízení byly dříve schody do č. 111. Jihozápadní stěna je 

prolomena jednak vstupními dveřmi z č. 106 a u protějšího rohu výklenkem se 

segmentovým zakončením. Podlaha a okenní rámy novodobé. 

106 (foto 13-15) 

Obdélná plochostropá prostora prosvětlená jedním oknem osazeným ve špaletě 

se segmentovým záklenkem. Pod stropem hladký štukový pás. Podlaha a okenní 

rámy novodobé. 

107 (foto 15-19) 

Obdélná plochostropá místnost (zádveří) vytvořená druhotně vestavěnými 

příčkami oddělujícími č. 108 a chody na půdu. Hodnotné dvoukřídlé dveře svlakové 

konstrukce s mosaznou klikou (štítek novodobý) a původními závěsy. ostění 

kamenné (durbachit). 

108 (foto 20) 

Prostora půdorysu L vytvořená novodobými příčkami. V severovýchodní stěně 

zazdívka otvoru se segmentovým zaklenutím. 
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109 (foto 21-22) 

Těleso úzkého schodiště, které zde bylo vestavěno až v souvislosti s úpravou 

krovu A2, tzn. ve druhé polovině 60. let 19. století 

110 (foto 23-24) 

Obdélná místnost, přístupná pouze z přízemí A2, prosvětlená dvěma okny do 

nádvoří. Oproti předcházejícím prostorám je podlaha o cca 130 cm níž, tzn. ve stejné 

úrovní jako podlahy A2. Vstup je zde zúžen vestavěným schodištěm č. 109. 

111 (foto 25-26) 

Obdélná prostora, rovněž se sníženou podlahou, prosvětlená jedním oknem 

v hluboké špaletě se segmentovým zakončením. Klenba – vložená placka na 

pasech. 

112 (foto 27-31) 

Obdélná místnost zaklenutá dvěma vloženými plackami na pasech, prosvětlená 

jedním oknem v hluboké špaletě se segmentovým zakončením. Levý horní roh 

špalety téměř zasahuje do klenby. Podlaha snížena na úroveň A2. 

113 (foto 32-35) 

Téměř čtvercová plochostropá místnost prosvětlená jedním oknem v hluboké 

špaletě se segmentovým zakončením. Špaleta je proražena skrz mělkou niku. 

Prostora otevřena v délce téměř celé stěny do č. 114. Podlaha snížena na úroveň 

A2. 

A2 

114 (foto 36-49) 

Rozsáhlá obdélná místnost v šíři budovy přístupná z nádvoří a prosvětlená celkem 

pěti okny. Zaklenutí je uprostřed svedeno na čtyři sloupy. Klenba v polích 

přiléhajících k č. 110 a 113 je vložená placka na pasech. Rovněž plackou jsou 

zaklenuta čtyři pole na protější straně přiléhající č. 115. Prostřední čtyři pole jsou 

zaklenuty původní valenou klenbou se styčnými trojbokými výsečemi. Prostřední 

pilíře jsou původní renesanční, zhotovené z kamene se zkosenými rohy. Jeden pilíř 

je částečně zazděn v nároží č. 110, 113, 114. Samostatné další dva jsou v původní 

podobě, třetí při pohledu od vstupu zleva je zesílen pro vynesení klenebního pasu a 

poslední je opět v původní podobě. Podlaha je zde výrazně tak, že patky pilířů 

nejsou viditelné. 

115 (foto 50-52) 
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Obdélná prostora s novodobým trámovým stropem a deskami, strop podepřen 

traverzou I profilu a sloupem. V severovýchodní stěně proražena dvě okna ve špaletě 

se segmentovým záklenkem. Pod levým oknem zdivo zesíleno. 

116 (foto 53-54) 

Obdélná místnost s jedním oknem v severovýchodní stěně v pravoúhlé špaletě. 

Strop plochý novodobý vynesený na I profilech. 

A3 

117 (foto 55-56) 

Zhruba čtvercová místnost, původně topeniště, klenutá s cihlovými segmentovými 

klenbami do I profilů. Ve stěnách dva otvory se segmentovým a pravoúhlým 

zakončením špalety. 

118 (foto 57) 

Obdélná místnost s novodobým rámovým stropem (dříve schodiště do dalších 

pater sladovny). Jihovýchodní stěna s obdélným otvorem uzavřeným novodobými 

dvoukřídlými vraty, v severovýchodní stěně obdélné novodobé okno. 

B 

119 (foto 58-61) 

Rozsáhlá prostora v šíři a délce objektu zaklenutá cihlovými segmentovými 

klenbami do I profilů (13 polí), uprostřed klenba druhotně podepřena traverzami a 

sloupy. 

120 (foto 62) 

Čtvercová místnost druhotně vestavěná se schodištěm do sýpkového polopatra. 

Schodiště prochází klenbou. Díky stavbě této prostory došlo k zazdění vchodu 

z jihozápadní strany a úpravě otvoru dvoukřídlých vrat. 

 

Sýpková polopatra a 2-3 NP věže 
A2 

201 (foto 63-66) 

Prostora v celém půdorysu objektu přístupná po schodišti z A1. Zdivo polopatra je 

převážně kamenné, okénka ve špaletě se segmentovým zakončením. Podlaha 

prkenná, strop trámový s deskami. V podélné ose druhotně podepřen sloupy a trámy 

(rozdílné opracování oproti stropu). U prvního sloupu od schodiště nalezen na trámu 

nápis tuhou „Pacas Maly Bitovanek 1867…“. Což je přímý doklad archivně 

doložených rozsáhlých stavebních úprav ve druhé polovině 60. let 19. století. 
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A3 

202 – 203 (foto 67-71) 

Obdélné prostory v sladovnické věži (část sušárenská a obslužné schodiště). 

Přístupné pouze z vyššího patra věže. 

B 

204 – 205 (72-75) 

Sýpkové polopatro, tvořené cihelným zdivem. Situace obdobná jako u č. 201. 

Schodiště do krovu situováno u jihozápadní stěny. Okénko do nádvoří (foto 75) 

s původním rámem a křídly, včetně kování. 

 

Krovy a 4-5 NP věže 

A1 

300 (foto 76-90) 

Jedna z nejcennějších prostor a konstrukcí celého objektu. Krov tvořen pokročilou 

vaznicovou soustavou s ležatou stolicí ztuženou ondřejskými kříži. Rytmus plných a 

jalových vazeb je nepravidelný (počítáno od severozápadního štítu – 

abbbabbbabbbabbabba). Spoje jsou provedeny čepováním. Sloupky stolice jsou pod 

vzpěrkami zdobeny řezbou (foto 87). Podlaha je z pálených čtvercových dlaždic 

formátu 22 x22 cm. Nad úroveň podlahy vystupuje v severovýchodním koutě 

zaklenutí schodiště do A2. 

A2 

301 (foto 91-97) 

Krov vaznicové soustavy se stojatou stolicí. Sloupky zavětrovány pásky, kleštiny 

v plné vazbě spojují sloupky s krokvemi a vzpěrami. Vaznice vynesena na dřevěných 

sloupcích ve stěnách polopatra. Spoje provedeny šrouby. 

Přístup do věže, č. 303 otvorem s dobovými dveřmi (dnes jediný vstup do vyšších 

pater věže), do č. 304 zazděn. Ve stěně štítu mezi A2 a B je ve spodní části 

zachováno v obdélném otvoru kamenné ostění, zřejmě jde o konstrukci související 

ještě s renesanční stavbou 

A3 

302-303, 400-401, 500-501 (foto 99-108) 

Patra věže stejného půdorysu jako předchozí. 

B 

304 (foto 109-112) 
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Krov stejný jako v A2. 

 

V. Stavební vývoj 
Podle poznaného stavu a na základě archivních pramenů lze nepřímo 

rekonstruovat stavební vývoj dotčené části Starého hradu v Želetavě. Základní 

stavební etapy lze rozdělit do tří etap. Renesanční, pozdně barokní a přestavbu ve 2. 

polovině 60. let 19. století. 

 

Ad. 1 

Renesanční stavbu lze zařadit do 60. let 16. století a to zejména v konstrukcích 

obvodového zdiva budov A2 a B. Objekt A1 zcela je s A2 rozsáhle propojen, ovšem 

nelze přesně stanovit míru zachování původních renesančních konstrukcí. 

Dominantním renesančním prostorem je přízemí A2 zaklenuté na původně 

renesanční středové kamenné pilíře, k původním patří čtyři klenební pole valené 

klenby s výsečemi. 

 

Ad. 2 

Pozdně barokní stavební etapa zanechala do současné doby základní výraz 

objektu A1, včetně krovové konstrukce a všechny klenby – vložené placky na 

pasech. 

 

Ad. 3 

Poslední výraznější stavební počin proběhl v druhé polovině 60. let 19. století a 

dominantou areálu se stala nová sladovnická věž A3 o pěti podlažích, současně byla 

zbudována sýpková polopatra s krovy nad A2 a B, přístupové schodiště na krov A2. 

Tímto byl v podstatě stavební vývoj celého areál dokončen a ostatní úpravy, zvláště 

interiérové měly čistě funkční charakter. 
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VI. Výčet hodnotných prvků 
A1 
- Probíjené mříže v oknech, kamenné ostění vstupu s dvoukřídlými dveřmi 

svlakové konstrukce. 
- Štukové pásy probíhající pod stropem v místnostech č. 101, 102, 103, 106 
- Krovová konstrukce, dlažba na půdě a schodech na půdu. 
- Klenby. 

 
A2 
- Klenby, kamenné pilíře a krovové konstrukce, včetně konstrukce sýpkového 

polopatra. 
- Dveře z půdy do věže. 
- Kamenné ostění malého, snad ještě renesančního okénka v krovu (foto 97) 
 
A3 
- Klenba v přízemí 
- Charakter schodiště (vzhledem k jeho stavu nelze zřejmě předpokládat 

zachování většiny prvků). 
- Fragmenty původního technického zařízení sladovny. 
 
B 
- Klenba v přízemí. 
- Krovová konstrukce a konstrukce sýpkového polopatra. 
- Okenní rámy na původním místě i s kováním. 
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VII. Doporučení pro obnovu 
V rámci obnovy celého areálu je nutné zachovat vnější charakter jednotlivých 

budov, tzn. hospodářské a obytné, byť jejich využití bude různé. Předpoklady pro 

obnovu jsou následující: 

- Zajištění všech dřevěných konstrukcí před dalším poškozováním, tzn. zejména 

oprava krovů věže a střešní krytiny. 

- Dekontaminace všech zasažených interiérů od chemických látek. 

- Zajištění postupného vysoušení zdiva a s tím související terénní úpravy 

(drenáže). 

- Odstranění betonových a asfaltových ploch nádvoří. 

- Průzkum podlah v č. 114 za účelem zjištění původní výšky a případné 

zachování historické dlažby. 

- Obnova omítek věže v původní úpravě s pásovou bosáží, foto 112-118 

(stratigrafický průzkum z lešení potvrdí rozsah zachování historické omítky a 

její barevnost). 

- Maximální možné zachování všech stávajících dřevěných konstrukcí, u 

schodiště ve věži zachovat při obnově jeho tvar. 

- Zachovat hodnotné prvky a konstrukce vyznačené v zaměření. 

- Repasovat a osadit okenní rámy uložené na schodišti č. 109. 

- Odstranění vestavby sociálního zařízení č. 104, 105. 

- Je možné obnovit historické průchody mezi jednotlivými objekty. 

- Před případným odstraněním omítek v A1 – části obytné provést stratigrafický 

průzkum povrchových úprav. 

- Respektovat jednoduchost fasád budov A1-3 u A1 hladké šambrány. 
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