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Pro prosperujícího českého továrníka navrhli po-
krokoví mladí architekti na  sklonku třicátých 

let 20. století jednu z  nejnákladnějších funkcio- 
nalistických vil v  celém Československu, ze  které 
se  však po  sametové revoluci záhy stal vybydlený 
squat. Majestátní stavba se nyní po mimořádně peč-
livé rekonstrukci trvající patnáct let poprvé otevřela 
veřejnosti.

„Procházeli jsme se zchátralou stavbou, ve které 
byl krásný sen patrný jen v  odlesku chromových 
zárubní, které jako zázrakem přežily neuvěřitelnou 
devastaci vily, rabování všeho, co se zdálo mít něja-
kou hodnotu, i toho, pod čím se zdálo být něco hod-
notného ukryto,“ vzpomíná v knize Volmanova vila 
– klenot české meziválečné architektury Marek Tichý 
ze  studia TaK Architects, který vedl náročnou re-
konstrukci této výjimečné stavby ve středočeských 
Čelákovicích. Důvodem žalostného stavu kdysi re-
prezentativní vily byly restituční a majetkové spory 
v devadesátých letech. Její majitelé žili již dlouhodo-
bě v zahraničí a do nikým nestřežené stavby, ukry-
té navíc před zraky obyvatel Čelákovic v rozlehlém 
parku, se  stále častěji vloupávali různí výtržníci 
a narkomani, aby odtud odnesli vše, co se dalo pro-
dat. Svou vinu na  tom nesou i  státní orgány – vila 
byla totiž už v sedmdesátých letech prohlášena kul-
turní památkou, avšak nikdo o ni neprojevil zájem.

Vily se ujali až čelákovičtí podnikatelé ve stroj-
ním průmyslu, kteří ji společně s rozlehlými okolní-
mi pozemky a fabrikou TOS někdejšího úspěšného 
továrníka Josefa Volmana v polovině devadesátých 
let odkoupili. Volmanovým dědicům přitom dali 
čestné slovo, že funkcionalistickou vilu vrátí do pů-
vodního stavu. A  tak pomalu odstartovala dlouhá 
a trnitá cesta historického bádání, testování a pro-
jektování.

Pravá levice

Dnes už můžeme jen hádat, proč se podnikatel Josef 
Volman rozhodl svěřit návrh vlastní vily a reprezen-
tačního sídla své prosperující firmy mladým archi-
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tektům Jiřímu Štursovi a Karlovi Janů, kterým bylo 
při dokončení stavby roku 1939 pouhých devětadva-
cet let a za sebou neměli prakticky žádnou realizaci. 
Kromě jejich nezkušenosti, kterou však velkopod-
nikatel mohl pragmaticky využít ke snazšímu pro-
sazení vlastních požadavků, než kdyby zakázku 
zadal slovutnějším architektům, tu však byla ještě 
jedna okolnost, která musela Volmana přinejmen-
ším dráždit. Štursa s Janů totiž patřili do radikálně 
levicového tábora vedeného Karlem Teigem, který 
prosazoval typizované bydlení v  malých bytech 
a  totální zprůmyslnění stavebnictví za účelem vy-
řešení bytové krize. U čerstvých absolventů pražské 
techniky však muselo jít politické přesvědčení stra-
nou, šlo o zakázku, jaká se zkrátka neodmítá – navíc 
v takto kritické době.

Při  návrhu domu se  architekti výrazně inspi-
rovali architekturou vil nejvlivnějšího architekta  
20. století Le Corbusiera. Nešlo však o pouhé kopí-
rování jeho známých funkcionalistických principů, 
Štursa s  Janů do  projektu vložili mnoho vlastních 
originálních řešení, díky kterým Volmanova vila 

patří mezi nejpozoruhodnější rezidenční stavby 
své doby. Nebyli tak architektonicky přísní jako 
mnozí jejich kolegové, vypracovali dynamicky po-
jatou hmotu, kterou završuje velká víceúrovňová 
střešní terasa s organicky tvarovaným betonovým 
záhonem. Zamýšleli dokonce vysadit strom na tera-
su prvního patra, tento nápad byl však z mnohých 
obav technického rázu nakonec bohužel zamítnut. 
Vila s kabátem z travertinu ohromí také svým nápa-
ditým interiérem, kde překvapí hlavně práce s  jas-
nými barvami nebo mramorovými obklady.

Volmanova vila stála až donedávna v naprostém 
zapomnění. Její autoři  totiž tuto stavbu prakticky 
nikde neprezentovali a tak trochu se za ni vzhledem 
ke  svému politickému přesvědčení styděli. O  po-
dobné projekty už za  války v  architektonických 
časopisech ostatně ani nebyl zájem, ten se soustře-
ďoval na jiná témata než luxusní rezidence. Čeláko-
vická perla je v každém případě mimořádně cenným 
dokladem československé meziválečné architektury 
i společnosti, a majitelům proto patří velký dík, že ji 
opět přivedli k životu. P
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ZAHRADA

O  původu jabloní se  vedly léta učené spory 
a obecně se mělo za to, že jde o složité křížence 

různých druhů za posledních tisíc let nesčetněkrát 
šlechtěných. Oxfordské výzkumy, zdá se, tuto tezi 
přinejmenším nahlodaly a  našly prapředka všech 
jabloní, totiž jabloň Sieversovu (Malus sieversii), 
v  údolí na  hranicích Kazachstánu a  Číny, nazýva-
nou v  této části světa „alma“. Pokud vám to něco 
připomíná, nechte se unášet fantazií. Původ jabloně 
domácí tak vězí zřejmě někde ve Střední Asii a její 
putování začalo docela dobře na káře spolu s hedvá-
bím či jiným tovarem cestou na západ.

Výraz „crab apple“ se  snad nebudu ani pokou-
šet překládat, ale zúžit ho jen na „okrasné jabloně“ 
by bylo tuze jednoduché. Všechna ta naše pláňata 
kvetoucí zjara po mezičkách dokážou být nesporně 
krásnými stromokeři či malými stromy a jsou obži-
vou mnohé zvěři i ptactvu. Jablíčka mají drobnější, 
docela zaručeně jsou velice nejedlá. Kromobyčejně 
jsou samozřejmě pekelně kyselá, ale mají něco navíc 

a jsou často i hořká. To byste u jablek asi vůbec ne-
čekali, ale nepochybně znáte například rozdíl mezi 
sladkoplodou a  planou jeřabinou. Obsah tříslovin 
neboli taninů v plodech kolísá a pro člověka je právě 
jejich obsah do  značné míry tím  rozdílem mezi 
plody jedlými a nejedlými. Ostatně jedním z velkých 
cílů známého šlechtitele Ivana Vladimíroviče Miču-
rina bylo právě překonání hořkosti u  řady planých 
rostlin. Jeho příjmení je u nás  slangově využíváno 
až poněkud hanlivě, ale dlužno poznamenat, že jeho 
úspěchy jsou v  tomto směru nesporné a  dokázal 
najít plodonosné dřeviny i  pro  skutečně extrémní 
podmínky. Jednou se nám jeho práce může hodit.

Planá jablka se  dočkala šlechtění ubírajícího 
se různými směry. Jednak jsou důležitým zdrojem 
podnoží, což je respektuhodná věda, do které nahlí-
žím s velkou opatrností. Zůstaňme tedy u toho, že 
podnož do značné míry ovlivňuje velikost a pěstitel-
ský tvar toho, co je na ni naroubováno. Pokud znáte 
pojem „krsek“ či „zákrsek“, tušíte, o čem je řeč. Vol-
bou podnože  jdete od nízkých keřů až po vysoko-
kmenné stromy. Dobrý kmen také nemají všechny 
jabloně, a tak o některých víme, že jsou kmenotvor-
né. Mohou to být semenáče z dobrých matek, anebo 
se  na  podnož naroubuje kmenotvorná odrůda 
a  v  korunce cílová odrůda. To vše nám umožňuje 
štěpování různými metodami.

Planá jablíčka mají ale také četné okrasné va- 
riety, o  kterých tu padla zmínka. Jde o  veskrze 
krásné stromy bohatě kvetoucí od bílé přes růžové 
do  purpurových barev. Řada z  nich má také bron-
zové až  červené listy a  rozmanitý vzhled koruny. 
Zdaleka největší pestrost nabízejí ovšem korálky 
jablíček od světle žlutých přes zlaté do oranžových 
líček až po šarlatové a temně vínové. To je velká po-
dívaná a štěstí je, že si jí můžete dopřát i v našich 
končinách díky letité práci Marie Součkové. Ta sou-
středila na  Dendrologické zahradě v  Průhonicích 
vpravdě světovou sbírku okrasných jabloní, z nichž 
většina jsou již vzrostlé sošné stromy. Těžko si je 
nezamilovat.

Mám pro  tahle jablíčka slabost a  kdysi jsem 
v  Morton Arboretum přemluvil sličnou prakti-
kantku, aby mi poslala několik jadérek odrůdy 
Snowdrift. V  jejich obsáhlé sbírce „crab apple“ zá-
řila právě tahle jediná sorta až nevybíravě zářivým 
šarlatem. Bylo s  tím  neskutečné vyřizování a  ko-
respondence, nakonec vyklíčilo jediné a  setnula 
ho houba. Obdivoval jsem také Malus hupehensis 
v Kew Gardens, a když jsem ji daroval do Čelakov-
ského sadů v Praze, také ho rychle ujařmila houba. 
Teprve mnou posbíraná jablíčka v Salt Lake z Malus 
zumi dala stromek, který čeká na své místo. Už teď 
se o něj bojím. P
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