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▲ Volmanova vila se nachází na hraně komponovaného parku a lužních porostů v okolí Labe

Rekonstrukce Volmanovy vily
v Čelákovicích
Volmanova vila patří k nejvýznamnějším a při
tom ne příliš známým stavbám funkcionalistic
ké architektury druhé poloviny třicátých let mi
nulého století na území České republiky. Vila,
sloužící původně nejen k bydlení, ale i reprezen
taci firmy vyrábějící obráběcí stroje, přestala od
druhé poloviny 20. století sloužit svému původ
nímu účelu, po roce 1990 byla opuštěna, po
stupně devastována a téměř zničena. Současná
citlivá a precizní rekonstrukce ojedinělé stavby
získala Cenu poroty v soutěži Stavba roku 2016.

byl doplněn umělým jezírkem
s prostým železobetonovým
můstkem.
Spolu s vilou vznikly v areálu další
stavby, např. domek s garážemi,
skleníky a konírna, seník, včelín,
tenisové kurty, chata a mnoho
dalších objektů. Současný stav
většiny těchto staveb však koresponduje se stavem vily před
rekonstrukcí a většinou se již
nedají zachránit. Park je přesto
z velké části obnoven.

Historie vily
Areál Volmanovy
vily
Volmanova vila byla postavena
jako sídlo úspěšného podnikatele
Josefa Volmana (1883–1943)
a stala se součástí a reprezentativní budovou rozsáhlého areálu, který vznikal v letech 1938
až 1940 při severozápadním
okraji Čelákovic. Její autoři, Ing.
arch. Karel Janů (1910 –1995)
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a Ing. arch. Jiří Štursa (rovněž
1910–1995), jsou známí spíše
jako zastánci tzv. vědeckého
funkcionalismu.
Původně se pozemek dělil na
park, zastavěnou plochu a užitkovou zahradu. Celková koncepce působí uceleně a jednotně
díky systému cest, které v oválech prostupují a scelují prostor.
Park, který vznikl postupným
vysazováním stromů a keřů,

Stavba budovy probíhala v letech
1938 až 1939, v rámci rozšiřování
a modernizování celého podniku.
Velkoryse pojatý dům byl původně
postaven pouze pro dvě osoby –
továrníka Volmana a jeho dceru –
a samozřejmě pro odpovídající
personál, později ve vile žila dcera
Ludmila i se svým mužem a dětmi.
Od počátku se předpokládalo, že
vila bude využívána rovněž k reprezentačním účelům firmy, která ve

své době patřila k nejvýznamnějším výrobcům a exportérům obráběcích strojů ve světě. V roce 1945
byl podnik znárodněn, po roce
1948 byli všichni obyvatelé z vily
vystěhováni a celý areál dostal do
užívání národní podnik TOS Čelákovice. Konaly se v něm různé
akce, školení, oslavy a v domě
byla nakonec zřízena mateřská
škola pro děti zaměstnanců, která
zanikla až v roce 1990. Roku 1979
byla vila i celý areál zapsány do
ústředního seznamu nemovitých
kulturních památek. V letech 1980
až 1982 prošla stavba generální
opravou, která však znamenala
v řadě ohledů spíše znehodnocení
interiérů vily.
Během restitučního řízení byla
budova opuštěna, stala se častým
terčem vandalů, a protože byla
přičleněna k veřejnému parku,
stala se volně přístupnou. V té
době došlo k její velké devastaci.
Byly poničeny výplně otvorů
a narušena uzavřenost interiéru.
Působením počasí se její stav velmi zhoršoval, z vily bylo odneseno

vše, co bylo možné odmontovat
(kování, koupelnové baterie, původní tělesa ústředního topení,
prvky střešních vpustí apod.).
Budova byla poškozena až do stavu, který lze označit za havarijní.
Hrozilo dokonce ubourání severního křídla, zcela byly zdevastovány
všechny povrchy i subtilní železobetonové konstrukce vily.
V roce 1996 vilu zakoupil současný
majitel (firma Vila VOLMAN k.s.),
který rozhodl o celkové rekonstrukci a uvedení do původního stavu.
▲ Podélný řez vilou B-B

Dispoziční řešení
Vila je situována na hraně svahu
nad bývalým záplavovým územím
Labe. Z této strany je z daleka viditelná a tvoří krajinnou dominantu.
Z pohledu od jihu je třípodlažní,
z pohledu od severu čtyřpodlažní.
Na severu i na jihu vybíhají z hlavní
budovy lávky s navazujícími terasami. Jižně před budovou je umístěn do země zapuštěný bazén.
Vstup do areálu k vile je tvořen
samostatným vjezdem a vstupem, odkud vede k západnímu
průčelí příjezdová cesta zakončená kruhovým objezdem.
Hlavní vstup do budovy vede ze
západní strany. Po pravé straně
je vstup do pracovny – přijímacího pokoje, po levé straně do
hospodářské části v přízemí. Ze
zádveří se vstupuje do schodišťové haly, na kterou navazuje obytný
prostor v současnosti propojený
s jídelnou. V severní části přízemí
je situována hospodářská část,
dřívějšími úpravami probouraná
v jeden prostor. V rámci rekonstrukce byla dispozice této části
navrácena do původního stavu.
První patro sloužilo dříve čistě
obytným účelům. Na schodiště
navazuje severojižní hala, na jihu
přecházející v obytný prostor
s krbem. Západním směrem
jsou umístěny bývalé Volmanovy pokoje – pracovna na severu
a ložnice na jihu. Oba pokoje propojuje šatna, ze které se vstupuje
do koupelny při západní fasádě.
Stejná dispozice se opakuje na
východní straně budovy, kde
měla pokoje Volmanova dcera.
Ze severní haly lze vstoupit do
pokoje pro hosty.
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▲ Půdorys 1.NP

Druhé patro budovy zaujímá
z větší části terasa. Na schodiště
navazuje bývalá kulečníková herna a hostinský pokoj, v západní
části terasy je situován tvarovaný
záhon s větrolamem a lavičkou.
Suterén je přístupný po vnitřním
schodišti z přízemí a z vnějšku,
vstupem na západní straně domu.
Nalézají se v něm technické prostory, bývalý byt domovníka a pokoj
pro služku. Původně se v suterénu
nacházela také lázeň pro personál,
prádelna a několik sklepů, většina
příček již však byla dříve vybourána.
Dispozice suterénu je rekonstrukcí
dispozičně i funkčně navrácena
do víceméně původního stavu,
původní technické zařízení zůstalo,
i když nefunkční, zachováno. Ve
východní části, tj. v prostoru, který
byl dříve adaptován na umývárny
školky, byly odstraněny novodobé příčky a prostor byl upraven
na fitness s vestavěnou saunou
a ochlazovacím bazénkem.
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zádveří
vestibul
šatna
hygienické zařízení
předsíň
přijímací pokoj
hala
schodiště
pokoj
chodba
kuchyně
chodba
výtah
jídelna
obývací pokoj
prádelna
krytý příjezd
závětří
prostor pod terasou
lodžie
terasa
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Stavebnětechnické
řešení, rekonstrukce,
technologie
Původní stav
Obvodové stěny a vnitřní příčky
budovy jsou vyzděny z betonových dutých tvárnic, některé
vnitřní stěny jsou monolitické.
Nosný systém je tvořen železobetonovými sloupy a stropními
monolitickými železobetonovými
deskami.
Průzkumy a přípravné
práce
Jako podklad pro vypracování
návrhu rekonstrukce budovy
posloužila řada průzkumů, celková inventarizace zachovaných
původních prvků a její doplnění
pomocí historické dokumentace. Jednalo se o nedestruktivní průzkum koroze kovových
prvků – kotev travertinového

opláštění a výztuže železobetonov ých monolitů, v ýpočet
přestupu tepla, kondenzačních
pásem a posouzení kritických
detailů metodou 3D pole, s následným návrhem opatření poskytujících dostatečnou ochranu
historických konstrukcí a umožňujících současně obnovení
obvodového pláště tvořeného
z velké části zavěšeným travertinovým obkladem.
Rozšířené stavebně-historické
a restaurátorské průzkumy byly
zaměřeny na ověření použitých
materiálů, jejich složení a původu. Byly sejmuty a zatříděny
vzorky s cílem dohledat nebo
vyrobit stejné nebo ekvivalentní
prvky (kámen, keramika, litina,
sklo, kov, dřevo, omítky).
Fotogrammetrie torza obvodového pláště z travertinu umožnila
vytvořit přesný geometrický
podklad pro samostatný návrh
kamenných obkladů fasády.
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až do stavu, kdy některé nosné
prvky ztratily většinu své původní
nosnosti. Před návrhem sanace, jejímž cílem bylo co nejméně bourat
a nahrazovat původní konstrukce,
byly proto na základě rozsáhlého
průzkumu řešeny opravy těchto
prvků kombinací aplikace uhlíkových lamel a helikální výztuže.
▲ Lávka propojující vilu a bazén v parku

▲ Hala v prvním patře vily mezi pokoji pána a slečny s výstupem na terasu

▲ Koupelna pána v prvním patře vily

Bourací práce
Bouraných konstrukcí bylo minimálně, především v suterénu došlo
k odstranění novodobých dělicích
konstrukcí umývárny pro mateřskou
školku. Větší zásahy do původních
konstrukcí představovalo vybourání
dvou dveřních otvorů, rovněž v podzemním podlaží. Odstraněny byly
dále všechny nepůvodní nášlapné podlahové vrstvy a obklady
stěn. Původní omítky, provedené
s vysokou řemeslnou úrovní, byly
odstraněny jen v nezbytně nutné
míře, podle rozsahu poškození.
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Bylo rovněž nutné demontovat
a odstrojit zbytky povrchů nebo
konstrukcí (např. podlahové krytiny,
mobiliář či dveřní křídla).
Sanace nosných konstrukcí
Volmanovu vilu neminul tradiční
problém všech funkcionalistických
staveb z monolitického betonu.
Při snaze dosáhnout minimálních
dimenzí zejména vodorovných
konstrukcí byly i v tomto případě
opomíjeny požadavky na dostatečné krytí výztuže, která vlivem expozice, trvající řadu let, korodovala

Obnova fasády
Fasády vily jsou téměř výhradně
kamenné, v nižších partiích skládané z nahrubo přisekaných pískovcových bloků. Celá horní část
domu byla obložena travertinovými deskami, oba materiály doplňují
omítané partie. V době zahájení
rekonstrukce byl travertinový
obklad nevratně poškozen, z velké
části opadal. Přesto se ze stop po
montáži podařilo na základě dobových fotografií a zbytku desek na
fasádě vypracovat geometrický
podklad, podle kterého byla vytvořena dílenská dokumentace pro
rekonstrukci fasády. Nový obklad
byl odebrán ze stejného lomu jako
originální kámen.
Při obnově obkladu byla velká
pozornost věnována fyzikálním
vlastnostem fasády, neboť kombinace subtilních železobetonových
nebo vyzdívaných stěn a kamene
neposkytovala dostatečnou tepelnou ochranu domu a vedla k řadě
defektů způsobených kondenzací
spojenou se vznikem plísní. Všechny kritické detaily nadpraží, rohů,
přechodů apod. byly proto prověřeny metodou 3D pole. Do dutiny
mezi obvodovou konstrukci a obklad byl vložen izolant, což posunulo
polohu rosného bodu a umožnilo
trvalou ochranu historických konstrukcí a interiéru vily před rosením
a plísněmi. Mezera mezi obkladem
a nosnou zdí byla tedy o několik
centimetrů zvětšena. Vizuální dopad této úpravy však na výsledné
podobě vily není pozorovatelný.
Pískovcové kamenné partie fasády
poškozeny nebyly, musely se však
odborně očistit a hydrofobizovat.
Omítané plochy byly rovněž obnoveny tradiční technologií, barevnost
byla stejně jako v interiéru určena
stratigrafickým průzkumem.
Interiéry
Při zahájení prací byly povrchové
úpravy a materiály zachovány

jen fragmentálně a jejich původ
a druh bylo proto třeba určit terénním průzkumem nebo laboratorně. Při obnově interiérů se staly
vodítkem i dobové fotografie. Vila
patřila po dokončení k nejdražším
rezidenčním objektům v České republice. Tomu odpovídaly
i materiály použité při výstavbě.
Kromě podlah z různých druhů
mramoru a také korku to byly
zejména aplikace z chromu a kamenné obklady koupelen, „sešívané“ do unikátních obrazců.
Z vestavěných prvků se pak mezi
unikáty řadí Volmanova pracovna
z makasarového dřeva a atypické
keramické vybavení koupelen
v originálních barvách. Pro představu o pracnosti a složitosti prací
lze uvést, že jen rekonstrukce koupelen, prováděná restaurátorsky,
trvala téměř dva roky.
Kopie původních výrobků
Kopie původních prvků se vyráběly podle dobových fotografií,
místy podle zachované výrobní
dokumentace nebo dokumentace obdobných prvků z jiných
dobových objektů (např. dubové
svinovací žaluzie atd.).
Nové prvky
Pro rekonstrukci stavby byly
použity výrobky a technologie,
odvozené od původních výrobků
a technologií použitých při stavbě
domu. Snahou bylo dosáhnout
co největší autenticity i při stavebních a technologických postupech. (Postupy a technologie,
které v době výstavby vily byly
realizovány běžnými stavebními
profesemi, jsou v současnosti
většinou speciálními, především
restaurátorskými technikami.)
Novým prvkem v interiérech je
současné osvětlení, avšak i v tomto případě vybrané podle dobových fotografií tak, aby odpovídalo
charakteru funkcionalistického interiéru. Novým stavebním prvkem,
který současně znamenal drobnou
úpravu vzhledu vily z jeho severní
strany, je výtah mezi 1. a 2.NP.
Technologie a vybavení TZB
Z původních technologií nebylo
v době zahájení prací zachováno
nic, vytrhána byla dokonce i měděná potrubí topení a také potrubí

Řešení bezbariérovosti
Budova není řešena jako bezbariérová, jedním z mála požadavků
investora na rozšíření původního
stavebního programu bylo alespoň částečné vyřešení tohoto
problému vestavbou výtahu.

Závěr
Volmanovu vilu lze označit za
výjimečný příklad meziválečného funkcionalismu, výsledek
pozoruhodného podnikatelského úspěchu továrníka Volmana
a v širším kontextu i jako doklad
ekonomické a společenské síly
první republiky. Po desetiletích,
kdy byl tento klenot české meziválečné architektury opomíjen
a téměř zničen, byl znovu objeven, rekonstruován a uveden
do stavu, ve kterém jeho mimořádnou hodnotu může posoudit
odborná i laická veřejnost.
Vedle vily Tugendhat v Brně nebo
Müllerovy vily na pražské Ořechovce patří vila Josefa Volmana
k nejpozoruhodnějším funkcionalistickým objektům rezidenčního
a reprezentativního typu v České
republice a podle zájmu odborné
veřejnosti i v Evropě. Významná
není pouze funkcionalistická architektura vily, ale i celková kompozice domu, přírodní scenérie lužních
porostů Labe a rozlehlého parku.
V Čelákovicích je navíc dodnes
jasně patrná vazba areálu na Volmanovu továrnu, správní budovu,
učiliště, obytné soubory zbudované pro tovární dělníky a místa
určená pro další rozvoj, který se po
znárodnění továrny zastavil.
Svým rozsahem se jedná o mimořádně časově, technick y
i finančně náročné dílo. Příprava
rekonstrukce zahrnující rozsáhlou
archivní práci, terénní průzkumy

stavebně-historické, restaurátorské a konstrukční trvala déle než
deset let, vlastní práce na stavbě
přesáhly dobu pěti let. Výsledkem rekonstrukce, při které byly
využity ojedinělé restaurátorské
i stavebně-technické metody, je
budova autenticky obnovená do
podoby svého vzniku, a přesto
doplněná o současné technologie, stavebně upravená zejména v úrovni plášťů tak, aby do
budoucna byla vyloučena její
degradace. ■
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inzerce

vody. V suterénu je zachován
prostor původní kotelny a skladu
uhlí, spíše z expozičních důvodů.
Nově byly řešeny všechny rozvody a instalace, naprostá většina
v původních trasách, komínových
tělesech a v dutinách objevených
v průběhu stavby. Všechny úpravy a zásahy byly projektovány
i realizovány tak, aby byl celý dům
po rekonstrukci plně funkční.

S NÁMI určitě

NENARAZÍTE

Navštivte náš nový web
pro projektanty
www.snamijetovsuchu.cz
s detaily řešení pro:
• sanace historických objektů
• hydroizolace staveb včetně bílých van,
ČOV a bioplynových stanic
• vyrovnávky a izolace pod obkladem,
lepidla a spáry
• opravy a reprofilace betonových
konstrukcí, sanace trhlin
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