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TEXTOVÁ ČÁST

1.

Dějiny objektu a okolí

Městečko Malešov se nachází nedaleko Kutné Hory, na samém konci údolí
říčky Vrchlice. Svahy údolí směrem ke Kutné Hoře byly již od raného středověku
místy několika hradišť (Tuchotice) a později snad i tvrzí (hrádek Rabštejn u Staré
Lhoty; páni z Cimburku pod Poličany, kteří založili r.1143 Sedlecký klášter).
Po začátku stříbrné éry Kutné Hory na konci 13. století (možná i dříve) byla
v Malešově vystavěna tvrz, která měla dohlížet na dodávky dřevěného uhlí pro doly a
chránit mlýny v údolí. V knihách kláštera Sedleckého se uvádí, že majetek
Malešovský (hrad s městečkem a okolními vesnicemi Przibislause do Maladscowo
od r. 1303 spolu s rytířskými statky Suchdol a Dobřeň) byl prodán klášteru
Sedleckému r. 1359. Roku 1364 pak byl znovu se souhlasem Karla IV. veškerý tento
majetek prodán rodině bohatých Ruthardů, povýšených právě do stavu panského
(vlastní už mlýny na Páchu, hrádek Rabštejn v Nové Vsi, atd.)
Sledovaný objekt stojí v těsné blízkosti areálu bývalého hradu, který vážně
utrpěl za husitských válek - jako základna královských vojsk byl pobořen (1421) před
stavbou husitského Sionu. Důležitá zmínka o obci a jejím okolí z roku 1476, kdy sám
král Vladislav pánu z Malešova přikazoval nepřeplňovati vodou rybníky na říčce
Páchu (celkem 48), ale dokazuje existenci opevněného sídla i později. Asi až po
změně funkce na jedno ze sídel Salavů z Lípy (od 1535 až 1548) dochází ke změně
strategické funkce hradu na komorní statek (od 1515 zmiňován jako zámek), jenž je
pak 1575-1620 statkem císařským s hrádkem s velkou hlavní věží a obytným
křídlem, které však již tehdy chátrá.
Hrádek byl po Bílé Hoře postoupen Elišce ze Žerotína (1) (Valdštýna) spolu se
Sionem, prodaným roku 1645 Jindřichovi Volfovi z Dubé. Po roce 1663 je již hrádek
v držení pánů ze Šporku, kteří ale Malešov opouští a staví si lovecký zámeček
Roztěž (1669) a Kapli na Belvederu (1697). Od roku 1699 je celý komplex i s
hospodářskými budovami v držení nejdříve Františka A. Hallovaila, pána Čechtického
a poté Frant. Karla z Oštejnu (od 1710). Erb Malešova se obohatil o druhou věž roku
1705 (hrádek je nejspíše na čtvercové terase doplněné rohovými čtvercovými
bastiony – tehdy s dřevěnými nástavbami a věží). Pravděpodobně až po příchodu
hraběte Karla Jáchyma z Brédy r.1717 (Kuča-1724) se však památný Malešov znovu
dostává na výsluní kraje.
Během 27 let jeho působení v Malešově po sobě hrabě z Brédy zanechal
velké množství staveb i dluhů, mezi nimi objekt tzv. „Zámečku“ – Malešov čp.1.
Rozsáhlý majetek koupil za 600 000 rýnských, přestože ještě v roce 1699 to
bylo pouze 280 000 a v roce 1710 400 000 !! V letech 1717 a 1719, v době
pořizování Tereziánského katastru (2), má Malešov celkem 26 domů, stejně jako
v roce 1654 a žádné další změny v Berní rule (1). Budovy se ale rozrůstají o další
dvě do roku 1728, z nichž jedna je nově stavěná jednotřídní škola z roku 1727 (dnes
čp.47, od 171x bývala škola v tzv. Kaplance čp. 8) a druhá nejspíše budova
„Zámečku“ (dnes čp.1). Dle Kuči je první zmínka o zámečku z roku 1738, počet 28
budov uvádí už v roce 1713.
V roce 1729 v Malešově vyhořela stará dřevěná kaple sv. Václava (tzv.
Žižkova) na náměstí, kterou hrabě z Brody znovu vystavuje v rámci barokního
jednolodního kostela (od 1731-3 – tzv. Kaple Zámecká, na jejíž výzdobě se prý
podílel i Petr Brandl a varhany sem byly přeneseny ze sv. Bartoloměje z Kutné Hory).
Budova fary čp. 11 byla v této době postavena také. Tím se utvořil základ současné
kompozice náměstí, na jedné straně s kostelem a farou, na druhé podobně se
„zámečkem“ a budovami stájí.

Velkému vzrůstu Malešova – správního města s trhy - však udělal přítrž vpád
Prusů r.1742, kteří ve zdejších lesích vybudovali svůj základní tábor a setrvali zde s
přestávkami až do r.1756. Poněvadž hrabě z Brédy nemohl splácet své závazky a
roku 1744 z Malešova odešel, připadl roku 1762 (až!) zadlužený majetek opět
Oštejnům – tentokráte Bedřichu Maxmiliánu – za jehož časů se obec přečíslovala dle
důležitosti objektů (1771 – do roku 1787 celkem 72 domů). Po zavedení Robotního
patentu Marie Terezie (1775) decentralizoval staronový majitel sídelní strukturu
malešovského panství založením Maxdorfu (1798; 1799- Bedřichova;1802- Karlova)
a spravoval jej až do roku 1809 - panství se znovu začalo vzmáhat
Roku 1809 byl veškerý majetek malešovského panství bez jakékoli platby
předán Bedřichu z Dalberka, jehož rod jej spravoval s panstvími Roztěžským,
Suchdolským, Dobřeňským, Dačickým a Řečickým až do roku 1918. Kvůli velkému
rozsahu panství a nevelkému pohodlí zde již pouze ponechal správní úřad, jenž
sídlil v budově „zámečku“. Sám si přestavěl Roztěž – lovecký zámeček - na
pohodlné venkovské sídlo v letech 1827-1830 a usadil se zde. Stále však pravidelně
dojížděl do Zámecké kaple v Malešově, kde také v letech 1824-30 nechal upravit
stávající budovy do klasicistní podoby.
Roku 1846 obhospodařoval malešovský úřad již 104 usedlostí s 1000
obyvateli. Ti se zde usazovali kvůli blízkosti vznikajících manufaktur při starých
mlýnech v údolí. Kvůli tomu vznikla v obci i první pětiletá škola čp.107 v roce 1847.
Z původního hradního příkopu v Malešově byly pouhým překlenutím vytvořeny
dodnes dochované obrovské sklepy pivovaru, nad nimiž vznikly byty úředníků.
Ještě v 1.pol. 19. století bylo dle Hebera (kniha Burgen und Schlosser – též
zachyceno ve Stabilním katastru(4)) součástí bývalého hradního areálu Malešova
obytné křídlo a dvě věže. Jedna z věží se dochovala dodnes s přistavěným
špýcharem (až po pol. 19. století), druhá menší nad studnou stávala v jižním rohu
areálu až do roku 1850. V severozápadní rohu pak ještě tehdy stála budova s
bránou, ke které vedl vysoký kamenný most přes příkop. Zde prý původně majitelé
statku bydleli – v návaznosti na již zborcené renesanční křídlo. Po sto let byl však
příkop soustavně zavážen, a proto měl už tehdy malou hloubku, po dalším stu let již
nebyl dle pamětníků patrný vůbec.
Během první republiky se Malešov znovu zvedl na 221 domů s 1000 lidmi
(1930) díky přítomnosti nových cest a železnice (od 1899). Dále se rozvíjely
podnikatelské aktivity v zemědělství. Budovy statku patřily rodu Sal Salmům, kteří
však o ně přišli po II.světové válce.
Po roce 1947 připadl statek obci, která v čp.1 neváhala zřídit měšťanskou
školu, a budovy statku využít pro hasičské a jiné spolky, části obytné pak zůstaly
využity dodnes.
2.

Prameny
(1) Berní rula – Kraj Čáslavský – stav Panský - 23 Městečko Malessow ; z let
1621 – 1747
(2) Tereziánský katastr – Kraj Čáslav – Maleschau ; spisy 24/2 (1717); fasse
53 (1719)
(3) Josefský katastr – Kraj Čáslavský – Maleschau ; fasse 1955 (1785)
(4) Stabilní katastr – fascikl 340 Malleschau (1838) ; Duplikát 1764 ( 186x )

(5) Paměťní kniha školní (Malešov od 1847)
Plány
Stabilní katastr - indikační skica 340
Edice pramenů a literatury
Vlk Josef - Geschichte u Chronik v. Maleschau (1872)
Krtil Jaroslav, Jančárek Vlastimil - Historie a paměti Malešova a okolí, Naklad.
Máchova kraje 2001 (z : archiv Kutnohorský od 1476 – hornické knihy; Desky
zemské ; Lacinova kronika)
3.

Stavební historie

Budova „Zámečku“ (dnes čp.1) byla pravděpodobně vystavěna jako součást
rozvoje města Malešova a malešovského panství hraběte z Brédy. Vzhledem
k důležitosti předcházela nejspíše výstavba Zámečku stavbě školní jednotřídky čp.47
roku 1727. Datace stavby tak vzhledem k počtu budov uváděných v Tereziánském
katastru (2) spadá do 20. let 18. století.
Na začátku let třicátých se také stavěla kaple sv. Václava, na náklady hraběte
z Brédy, a je proto možné, že se stavitel chrámu účastnil i výstavby dalších barokních
budov – možná i „Zámečku“, který v té době sloužil jako pohodlnější část obydlí
majitele komorního statku.
V této podobě nejspíše „Zámeček“ vzhledem k přítomnosti Pruských vojsk
nezůstal (devastován stejně jako obec v letech1844-62) a majitel Bedřich Maxmilián
z Oštejnu jej musel opravovat. Budova dostala vrcholně barokní vzhled s novým
krovem. V ní také majitel přebýval, když rekonstruoval statek spolu s hrádkem.
Po přečíslování obce roku 1771 figuruje již dnešní budova jako čp.1, což jí
zůstává i po provedení Josefského katastru, v němž jsou k čp.1 přiřazeny pozemky
1-4 o velikosti 3jitra 261sáhů(3), a k dalším budovám pouze pozemky o velikosti do
660sáhů.
Po roce 1809 se však „zámeček“ v nové klasicistní úpravě stává pouze
správním sídlem Vrchnostenského úřadu, obhospodařující majetek panství s 372 Ha
pozemků, a který v čp.1 působil až do r. 1918. Takto je i zanesen ve Stabilním
katastru(4), který k budovám statku přidává další čp. 55-58 pivovaru.
Během první republiky byl velkostatek zreformován, majitel odškodněn a
některé budovy hospodářství mimo „zámeček“ byly pronajaty. Za II. sv. války patřily
budovy statku rodu Sal Salmům, jejichž majetek obhospodařoval vrchní hospodářský
správce.
Po roce 1947 připadl statek obci, která v čp.1 neváhala zřídit měšťanskou
školu, a tomuto účelu budova sloužila až do roku 1985, kdy byly upraveny prostory
Dalberkovské „nové školy“ (čp. 107 z roku 1847) a v místě zbořené Kaplanky čp.8
přistavěna zcela nová část.
Zvláštností místa je podobný vzhled budovy „zámečku“ čp.1 a „nové školy“ čp.
107 na nákresech z konce 19. století – obě budovy měly podobné klasicistní fasády.

Budova „Zámečku“ tehdy nesla znaky barokního vzhledu – škola byla vzhledem k její
důležitosti vystavěna podobně, ale měla čistě klasicistní fasády.
4.
Architektonický rozbor a popis objektu
Situace
Objekt čp.1 Malešov tvoří pozůstatky tvrze a budov panského statku k ní
přiléhajícího.
Na jihu komplexu se nalézá ostroh se zbytky opevnění, na nichž dnes stojí
obranná věž se špýcharem - je zapsáno jako kulturní památka. Přiléhající pozemek
směrem k hospodářskému dvoru je zbytkem původního nádvoří. Pozemky a budovy
na k.č. 43-46, stínící dnes průhled na ostroh, stojí v místě původního hradního
příkopu a slouží jako obytné se zahradami.
Kolem dvora uprostřed čp.1 (k.č.50) jsou umístěny hospodářské budovy bývalých
stájí, dnes využívaných jak k bydlení, tak jako zázemí pro aktivity obce a školy.
K jedné z těchto budov patří i tzv. Zámeček na kč.51-2 – budova bývalé školy,
která stojí při staré cestě do Kutné Hory, vedoucí kdysi údolím říčky Vrchlice. Její
orientace podélnou osou od SZ k JV byla dána celkovou polohou této části statku
jako zakončení Malešovského Žižkova náměstí (v ose) na západě.
Ke statku přiléhají budovy (čp.55-5/) a pozemky (k.č.27-61), které k němu
dříve patřily. Jedná se o dvě obytné budovy na západní straně a o dvě stavby
východním směrem, které dříve sloužily provozu místního pivovaru.
Hlavní jižní průčelí „zámečku“
Fasáda otočená dovnitř dvora byla nejspíše fasádou hlavní - vstupní, i když stejnému
účelu mohla sloužit zcela stejná fasáda severní – pravděpodobně zde však byl pouze
vstup pro obyvatele patra a jejich návštěvy. Všechny fasády jsou provedeny stejným
způsobem.
Jižní fasáda má klasicistní podobu o pěti polích s dvěmi okny nad sebou,
rozdělených tak pomocí pilastrů vysokého řádu (zbytek původně barokní fasády). Na
rozích jsou další dvě pole neukončena. Boční fasády mají pole dvě, s rozdělením na
další dvě bosovaným pilastrem – celkem tedy čtyři o menší šířce.
V přízemí je dále fasáda členěna běžným způsobem – soklem, pásem štukové
bosáže se zvýrazněnými klenáky nad okny a jednoduchou oddělující římsou (také z
původně barokní fasády).. Dveře ve středním poli jsou jednoduše osazeny do
kamenné zárubně z doby přestavby.
V patře se opakuje stejný princip, který je ale navíc dopněn jednoduchými
lisénami kolem oken, orámováním bosáže od sloupů hladkou nečleněnou omítkou a
má výraznější římsu. Její překlad se ve spodní části spojuje s plochým pilastry a
vrchní část je zvýrazněna páskem, jedním trochillem a deskou se zubořezem.
Vrcholová římsa je vysazena o více než půl metru.
Zajímavostí je, že budova „nové školy“ čp.107 měla kdysi vzhled velmi
podobný „Zámečku“ - budova školy tehdy při výstavbě napodobovala fasádu
zámečku, již provedenou. Klasicistní fasáda čp.1 se proto pravděpodobně dochovala
někdy z 20. či 30. let 19. století.
Odpovídá by tomu i současné provedení okenních otvorů s dvojitými okny,
z nichž vnější byla dodatečně osazena a jsou otevíravá ven. Mají klasické dřevěné
trojdělení s větračkou a dvěmi či třemi tabulkami na okenní křídlo, převzatými
pravděpodobně z oken původních, neboť současná okna jsou již tmelená (po 1.pol.
19.stol.).

Na úplně původní vzhled barokní fasády poukazují zbytky střípků cihelných
dlaždic užitých jak pro červené probarvení fasád věže tvrze, tak „zámečku“.
Sklep
Jedná se o polozasypaný, téměř čtvercový prostor, v nejvýchodnějším rohu budovy.
Rozměry podobný jako místnost nad ním má také valenou klenbu s výsečemi (jedna
u nástupu na schody, dvě v protější stěně) a nikami pod nimi. V čelech klenby jsou
niky také, směrem ke komunikaci se shozovým okénkem.
Do sklepa vede schodiště z chodby v přízemí. Je zaklenuto plochou klenbou
ukončenou pasy a má kamenné stupně. Jeho šířka je kupodivu větší než u schodiště
do patra !
Přízemí
Vzhledem k masivní klenbové konstrukci se půdorys s malými změnami dochoval ve
své původní podobě dodnes (navíc jsou pouze lehké dřevěné a dutinové příčky).
Použitý materiál zdiva je lomový kámen v kombinaci s cihlami klasického
formátu, z kterých jsou některé části armatur pilastrů, říms či ostění. Převažuje však
ještě kamenné zdivo. Pouze z pohledového ohodnocení lze vyvodit, že budova měla
od počátku dvě nadzemní podlaží.
Vstupy uprostřed podélných fasád domu jsou propojeny přímou chodbou o
šířce 2,8m přesně uprostřed půdorysu. Přízemí je tak rozděleno na dvě stejné
poloviny, což pravděpodobně souviselo s funkčním rozdělením na část správní na
východě a část provozní na západě.
Střední podélná nosná zeď pak tyto části
dále dělí na polovinu jižní a severní – obytné prostory a zázemí.
Střední chodba je ve své severní části tvořena valenou klenbou s pasy, které
probíhají přesně v místech stěn místností a schodiště. Ve své jižní části je pak nad
vstupy do hlavních místností obohacena o průnik s klenbou příčnou, vytvářející tím
křížové pole.
Část správcovská byla dříve tvořena jen jednou místností na jihu pro úřední
záležitosti (dnes rozdělenou na dvě) a přiléhající místností kanceláře správce. Obě
mají valené klenby s výsečemi v místech otvorů. Za nimi jsou umístěny schodiště do
patra a do sklepa a také chodba pro nakládání kamen mimo obytné místnosti.
Část provozní obsahuje velkou místnost na jihozápadě, která dříve sloužila
jako shromažďovací a jídelní (dnes rozdělena na dvě) , neboť k ní přiléhá velká
černá kuchyně. Malá chodbička na severu proti schodišti vedla do oddělené jídelny
správce (příp. čisté kuchyně). Z černé kuchyně se nakládala kamna v hlavní
místnosti. Zaklenutí bylo v jižní místnosti obdobné jako ve správcovské části, v
kuchyni jsou dvě české placky na střední pas a jídelna správce má nepravou
křížovou klenbu o dvou polích.
Ve všech obytných prostorách jsou poválečné dřevěné podlahy z prken na
sraz, v provozních místnostech jsou cementové či keramické dlažby.
Otvory
Většina dveřních otvorů z doby klasicistní úpravy je zde zachována. Vyjímku
tvoří pouze vstupy do místností vybudované dodatečně v pozdější době.
Vstupní dveře do objektu jsou o něco starší, jak o tom svědčí jejich bohatší
výzdoba a také ještě nezapuštěný mechanismus zámku – porovnáním nejspíše ještě
z doby před polovinou 18. století.
Klenuté odstupňované okenní otvory jsou v přízemí doplněny vsazenými
mřížemi. V části východní jsou nýtované z přelomu 19./20. století, ale na západě jsou

ještě původní barokní s nepravidelným čtvercovým profilem s roztahovanými oky a
ostrými výstupky vytvořenými pomocí vrypů do horkého výkovku.
Schodiště
Schodiště do patra je dvouramenné s náznakem třetího ramene uprostřed
mezipodesty v místě vřetenové zdi. Ústí do prostoru střední chodby jako v přízemí a
pokračuje dále na půdu. Jeho nosnou konstrukcí je vyzdívaná valená klenba,
upravená nad mezipodestami v české placky. Na vyzdívaných schodech jsou
položeny dřevěné stupně pokryté PVC.
Madlo zábradlí je jednoduše ukotveno do obvodových zdí.
1.Patro
Půdorys patra byl nejdříve v roce 1947 z převážné většiny upraven pro školní účely,
po roce 1985 pak pro účely obecní, a je proto zcela změněn. Před II. světovou válkou
se jednalo o soustavu dvou bytů se společným zázemím v severním rohu chodby.
Předchozí stav není znám, lze se však na základě zbytků původních zdí a otvorů
domnívat, že na jižní straně byly celkem tři místnosti, doplněné o další tři k severu.
Hlavní vstup byl dvoukřídlými dveřmi z chodby do střední místnosti se třemi
okny do dvora a dvěmi do náměstí. Odtud se vstupovalo do salónku na
severovýchodní straně a do ložnic na straně západní (výhled do údolí). Místnost
proti schodišti s jedním oknem k severu byla služek.
Stropy ve všech místnostech byly vždy omítané se štukovou výzdobou (po r.
1755), které však byly nahrazeny jednoduchou omítkou při přestavbě v roce 1947.
Stejně se přistoupilo ke dveřím, z nichž se dochovaly pouze jediné proti
schodišti, k oknům taktéž.
Půda a krov
Trámy stropu patra jsou odděleny od konstrukce krovu, který je tvořen valbami
s vynechanými plnými vazbami a vaznými trámy (krátčata do patní vaznice, plné
vazby pouze 3 na délku, v rozích a uprostřed kratších stran). Při konstrukci krovu
byla použita nezávislá stojatá stolice (ne hambalková), na jejíž střední vazné trámy
nedosedají krokve ale kleštiny mezi krokvemi.
Řadí se tak ještě do 2.pol. 18. století mezi pozdně barokní krovy, což navíc
potvrzuje dvojité paralelní umístění šikmých pásků se stužujícími diagonálami
v plných vazbách, spojených šrouby se čtvercovou hlavou.
Střecha
Kvůli pozici komínů byla valbová střecha uměle zdeformována. Její nesouměrnost
však nic neubírá z jejího monumentálního vzhledu. Má dva komíny, dva ploché
vikýřky z každé strany a v současnosti je kryta bobrovkou s dvojitým přeložením.
Možné vysvětlení pro nesouměrnost střechy lze také vysledovat z dálkových
pohledů (viz příloha), kde je zřejmé větší zešikmení směrem ke spodnímu příjezdu
od Kutné Hory. Zároveň s metrovou terasou, na níž objekt stojí, pak dochází k jeho
velkému optickému zvýšení.

5.

Architektonicko-památkové hodnocení

Dotčený objekt tvrze „zámečku“ čp.1 v Malešově patří mezi velmi dobře dochované
ukázky přeměny malých šlechtických sídel na sídla příležitostná s panským statkem.
Do dnešních dnů se dochovala většina budov vystavěných v době přestavby v
18.století. Hrádek přitom ztratil mnoho ze svého původního významu - vždyť z něj
zbyla pouze obranná věž ze 13. a špýchar z pol. 19.století - avšak vznikl prostor pro
výstavbu sídla nového – před celým areálem statku na významném místě při vjezdu
do obce, na celé jedné straně náměstí.
Kvůli přítomnosti pruských vojsk v pol. 18.století byl přetržen slibný vývoj
panství, což se odrazilo i na samotné historii „zámečku“. Až po roce 1809 dostal
novou klasicistní úpravu. Fasáda se nám dochovala do dnešních dnů pouze ve
fragmentech, avšak vnitřní dispozice přízemí je díky těžké klenbové konstrukci
změněna minimálně. 1. patro budovy i po změnách v pol. 20.století ukazuje
vzdušnost a vznešenost plochostropých, pozdně barokních obytných prostor
překrytých jedinečně zachovalým krovem s valbovou střechou.
Již z pojmenování
panství i dnešní obec –
aktivitám obce v něm.
odlehlejším místě obce
soukromým majetkem.
6.

Seznam hodnotných architektonických detailů a prvků
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

7.

„zámeček“ čp.1 vyplývá důležitost této budovy pro tehdejší
dnes již dokonce na úrovni zámecké kaple či „tvrze“ díky
Do budoucna bude se jistě stane protiváhou tvrze v
– specielně po květnu roku 2002, kdy se tvrz stala

Klasicistní vstupní a vnitřní dveře včetně zárubní, kování (panty,
kliky, zámky) z let 1809-47
Nezapuštěný barokní zámek na vstupních dveřích z pol.18.století
Kamenné ostění vstupních dveří s nadsvětlíky neurčité datace
s mřížovím a krycí stříškou
Dvojité ostění s dveří do hlavních místností v přízemí
Pozdně barokní krov se stojatou stolicí z 2.pol. 18.století
Zbytky štukové výzdoby fasád z 1.pol. 19.století
Novější, leč zachované původní klasicistní členění oken a
klasicistní systém otevírání (po roce 1809)
Podlahy prkenné na sraz v obytných místnostech a obložení
schodiště do patra

Přehled architektonických závad
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Novodobé kliky na klasicistních vnitřních i vnějších dveřích
Nový mechanismus otevírání na jižních dveřích do dvora
Novodobé dveře do místnosti správce z nakládací chodbičky
s ocelovou mříží
Špatné krytí taškové střechy a polorozpadlé větrací vikýřky
Téměř zničené klasicistně upravené barokní fasády
Předělovací dřevotřískové stěny ve střední chodbě a v patře
Pokrytí podlah PVC

8)
8.

Místnosti hygienického zázemí vznikly
místností i kleneb a mají nevhodné obklady

násilným

přetnutím

Doporučení k budoucí úpravě a k funkčnímu uplatnění objektu

Postupně by měly být odstraněny všechny závady zjištěné při průzkumu při
zachování všech zjištěných hodnotných architektonických detailů a prvků,
Vzhledem ke stáří a hodnotě budovy by se měla co nejdříve realizovat oprava
střechy, neboť jinak hrozí brzké zničení nedávno opravených interiérů.
Poté by se mělo přistoupit k alespoň částečné rekonstrukci detailů a prvků
vyjmenovaných v části architektonických závad.
V konečné fázi by se měla opravit fasáda budovy do klasicistní podoby.
V dnešní stávající skladbě využití na pronájem malým provozovnám je objekt téměř
celý využit. V některých částech jsou však prozatimní sklady nábytku - právě v
místech, kterých se rekonstrukce nevíce týká.
Polovinu úředních prostor zabírá provoz kadeřnictví, které by se tak mohlo
rozšířit do původní velikosti místnosti. Místnost správce by přitom byla stále
příležitostně pronajímatelná.
Keramická dílna využívá druhou část přízemí s pecí – kdysi provozu kuchyně.
Jsou zde však ponechány prostory původních školních WC, které především v
západní místnosti zcela kazí dojem z nepravé křížové klenby spolu s jejím skladovým
využitím. Proto by zde měly být příčky odstraněny. WC v části chodbičky by pak mělo
být zpřístupněno z chodby v místě zazděného dveřního otvoru jak pro provozovatele,
tak zákazníky. Velká místnost jídelny by měla být změněna na poloveřejný prostor
prodejní galerie.
V patře se nyní nachází místnost knihovny na východní straně, která by se
měla rozšířit o část za dřevěnou příčkou a vzhledem k nedostatku studijních prostor
(čítárny) by měla příležitostně využívat i vedlejší zasedací místnost obecního
zastupitelstva.
Na zvážení je též přepříčkování patra do původního obytného stavu z 1. pol.
19.stol., který je stále čitelný a umožnil by rozšířit prostory pro zájmové kroužky na
celou západní stranu domu. Zároveň by bylo záhodno zřídit slušné WC i v patře v
prostoru nakládací chodbičky.
Podkroví by bylo využitelné pro půdní vestavbu jen velice těžko a vzhledem ke
stáří krovu se ho doporučuje pouze zakonzervovat a ponechat jako ukázku
barokního tesařství.
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