
D
ům má pozoruhodnou historii. 
Byl postaven z podnětu zakla-
datele Československého PEN 

klubu Karla Čapka a podle projektu 
architekta Stanislava Tobka, žáka Jo-
sefa Gočára. Čapek navrhl tehdejšímu 
výboru, aby finanční zisk z protifašis-
tického 16. Světového kongresu PEN 
klubu v Praze v roce 1938 investoval 
do stavby domu pro spisovatele. Stavba 
započala ještě téhož roku. Po naci-
stické okupaci v roce 1939 byl dům 
v ohrožení, proto jej představitelé Li-
tomyšle po dohodě se spisovateli pře-
vzali do vlastnictví města a v roce 1956 
předali Českému literárnímu fondu, 
neboť činnost PEN klubu byla i v po-
válečných letech potlačena. Nezištná 
služba dodnes váže představitele české 
literatury a historického města Lito-
myšl přátelstvím. Do majetku Českého 
centra Mezinárodního PEN klubu se 
Dům bratří Čapků vrátil až v roce 1994.
 

DŮM BRATŘÍ ČAPKŮ 
V BUDISLAVI U LITOMYŠLE 

PO LETECH ZNOVU ožívá

Karel Čapek dal vzniknout domu, který byl určen pro práci, setkávání a odpočinek 
českých spisovatelů. Dokončení stavby se nedožil, ale z úcty k němu a jeho bratru Josefovi 
je dodnes spojován s jejich jmény. Dům bratří Čapků v Budislavi byl v roce 2000 
prohlášen za kulturní památku, a je tedy součástí našeho kulturního dědictví. Obecně 
nepříliš vřelý vztah k památkám je pozůstatkem minulé doby a do značné míry také 
odrazem toho, jak se ke kulturnímu dědictví stavěl stát a jak tento obor představuje 
ministerstvo kultury. Vstřícný postoj ministerstva spolu s podporou Pardubického 
kraje dokazuje, že to s ochranou kulturního dědictví myslí opravdu vážně. 

Dana Mojžíšová, foto: autorka a archiv Českého PEN klubu

Dům bratří Čapků v Budislavi u Litomyšle
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v celém domě, také sklepení bylo v ka-
tastrofálním stavu a plné vody. Poško-
zený byl dřevěný plášť budovy, některé 
trámy shnilé, až hrozilo zřícení stropů. 
Ve špatném stavu byla elektroinstalace, 
topení, rozvody vody i odpady,“ popsal 
Jiří Dědeček před dvěma lety neutěšený 
stav domu. Toto zjištění vedlo výbor PEN 
klubu k rozhodnutí začít okamžitě jednat. 
Oslovil Národní památkový ústav v Par-
dubicích, který snahu o obnovu objektu 
podpořil a potvrdil, že stavba je pozoru-
hodným dílem architekta Stanislava Tobka 
a statut kulturní památky jí právem náleží. 

„V roce 2014 připravili architekti Jiří 
Mojžíš a Lenka Kvasničková projektovou 
dokumentaci k žádostem o finanč-
ní podporu oprav. PEN klub požádal 
ministerstvo kultury o zařazení obnovy 
památky do Havarijního fondu a podal 
žádost o grant z Programu podpory 
stavební obnovy a restaurování kulturních 
památek v Pardubickém kraji. Tak začal 
první rok záchrany Domu bratří Čapků 
v Budislavi u Litomyšle,“ říká předse-
da PEN klubu Dědeček. Ze sklepů byla 
odčerpána voda a podél severní, východ-
ní a západní fasády byl objekt opatřen 
drenážním potrubím, které zamezilo další 
degradaci základového zdiva vlivem vzlí-
nající vlhkosti. Opraveny byly obě boční 
terasy a střecha, kudy do domu zatékalo. 
Tato opatření byla pro další osud stavby 
zásadní. Díky celkem příznivému počasí 
pokračovaly práce uvnitř objektu i během 
zimy a dům se postupně vysoušel neu-
stálým větráním i za pomoci techniky.

okolí Litomyšle. Dům má být i nadále 
k dispozici nejen členům PEN klubu, 
spisovatelům, ale i hostům a turistům, 
kteří chtějí pobývat v místech, kde svá 
díla tvořili čeští literáti zvučných jmen. 

„Ve snaze zachovat Dům bratří Čapků 
v Budislavi v původní podobě a učinit 
jej opět plně funkčním, požádal Český 
PEN klub jako majitel objektu minister-
stvo kultury a Pardubický kraj o finanční 
podporu. Podrobná prohlídka domu 
v září roku 2013 potvrdila jeho značnou 
devastaci. Byly zde několikrát ukradeny 
měděné okapy a část střešní krytiny, tak-
že do domu zatékalo z mnoha míst, pře-
devším oběma bočními terasami. Špatné 
odvodnění objektu způsobovalo vlhnutí 
pískovcového obložení a neustálou plíseň 

Celá desetiletí dům sloužil pro dočasné 
ubytování a k rekreačním účelům. I když 
se vedení PEN klubu snažilo objekt 
podle svých možností udržet v provozu, 
dům rychle chátral, neboť z nedostatku 
prostředků se v něm prováděly jenom 
nejnutnější opravy. Z iniciativy Jiřího Dě-
dečka, předsedy Českého centra Mezi-
národního PEN klubu, došlo v roce 2013 
k zásadnímu rozhodnutí členů výboru: 
získat dostatek finančních prostředků 
na záchranu Domu bratří Čapků v Budi-
slavi a vnést do něj nový život, aby opět 
sloužil jako místo odpočinku pro tvůrčí 
a vzdělávací pobyty literátů, k přednáš-
kám, pracovním schůzkám a diskusím 
s představiteli domácí i zahraniční kul-
tury. Měl by sloužit i jako základna pro 
výlety a poznávání mimořádně krásného 

Stavba domu začala v roce 1938 

Kontrolní den na stavbě, říjen 2015
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„Pro finanční zajištění dalších oprav 
jsme požádali o úvěr u České spořitelny, 
oslovili potenciální sponzory a vyhlá-
sili veřejnou sbírku. S touto výraznou 
pomocí a také díky mnoha štědrým 
dárcům bylo možné ihned pokračovat 
v budování nové kanalizace, svodné-
ho potrubí a v opravě degradovaných 
omítek. V roce 2015 byla dokončena 
kompletní rekonstrukce značně poško-
zeného pískovcového plotu, též kulturní 
památky, jemuž hrozilo zřícení. To je jen 
krátký výčet toho, co se během dvou 
uplynulých let díky vstřícnosti minis-
terstva kultury, města Litomyšl, Pardu-
bického kraje, podpoře soukromých 
firem i dárců a vynikající spolupráci 
s architekty a místními firmami poda-
řilo udělat,“ vypočítává Jiří Dědeček. 
Práce se nezastavily ani na podzim. 
V jižní části pozemku byla dokonče-
na stavba Ekologického vzdělávacího 
centra, které slavnostně otevřel hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolic-
ký. Sen o znovuotevření Domu bratří 
Čapků v Budislavi začíná být reálnější. 

Architektonicky cenná dvoupatrová 
dřevěná budova s balkony a kamenný-
mi terasami stojí na východním okraji 
obce Budislav, v lesní lokalitě s pískov-
covými skalami, kaňonovitými údolími 
a bizarními kamennými útvary. Z ur-
banistického hlediska je objekt citlivě 
začleněn do přírodního prostředí, 
konstrukční systém je kombinací ma-
sivní kamenné spodní stavby a dřevěné 
konstrukce. Známé a legendami opře-
dené Toulovcovy maštale jsou v bez-
prostřední blízkosti chaty, na dosah 
jsou historická města Litomyšl, Polička 
a Svitavy. Rozlehlé lesy a příroda jsou 
jako stvořené pro dlouhé procházky 
a projížďky krajem Bedřicha Smetany 
a Bohuslava Martinů. Svou polohou, 
a zejména širokou nabídkou aktivit 
v okolí je Budislav u Litomyšle ideálním 
cílem pro jednotlivce i skupiny. „Doufá-
me, že se nám díky vstřícnému přístupu 
ministerstva kultury a Pardubického 
kraje podaří opravu kulturní památky 
Dům bratří Čapků dokončit nejpozději 
do konce roku 2016. Vždyť prostřed-
nictvím kulturního dědictví se z gene-
race na generaci přenášejí materiální 
i duchovní hodnoty. Naší snahou je 
tento jedinečný objekt zachránit a vrátit 
ho účelu, který zamýšlel Karel Čapek. 
Chceme se tak i podílet na sounáleži-
tosti s obcí Budislav, regionem i stá-
tem,“ uzavírá předseda Dědeček. 

Kolaudace Ekologického vzdělávacího centra u Domu bratří Čapků

Zleva: hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, předseda Českého PEN klubu Jiří 
Dědeček, architekti Lenka Kvasničková a Jiří Mojžíš a správce objektu Štěpán Heger při 
prohlídce Domu bratří Čapků v říjnu 2015

Jiří Dědeček a Martin Netolický před Domem bratří Čapků

Od září 2015 je Ekologické vzdělávací centrum součástí areálu

63www.prestige-media.cz  |  2016

Prestige clubs & circles (BUSINESS & LIFE STYLE)


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

