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Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod

http://\Aww.plhb.cz/

Ministerstvo kultury 
Maltézské náměstí 471/1 
118 11 Praha 1

VÁŠ DOPIS/ZNAČKA
Sp.zn. MK 73794/2016 OPP

NAŠE ZNAČKA
PNHB/194761/2017

VYŘIZUJE/LINKA 
ředitel PN/1.130

HAVL. BROD
13.1.2017

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,

dozvěděli jsme se, že Vaše ministerstvo obdrželo dne 7.11.2016 podnět na prohlášení areálu 
Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod při ulici Rozkošská v Havlíčkově Brodě za kulturní památku. 
Vzhledem k průběžně probíhajícím akcím údržby dlouhodobého majetku a vzhledem k plánům dalšího 
rozvoje poskytování psychiatrické zdravotní péče, což je hlavní činnost, pro kterou je naše státní 
příspěvková organizace zřízena Ministerstvem zdravotnictví České republiky, je pro nás otázka 
prostor, ve kterých zdravotní péči poskytujeme, velmi důležitá. Z toho důvodu nás zajímá, kdo a z 
jakých důvodů Vám tento podnět podal. Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, si Vás tedy dovolujeme požádat o zaslání kopie celého textu tohoto 
podnětu. .. ...........

Dále si Vás dovolujeme požádat, abyste jakékoli svoje další kroky v záležitosti výše uvedeného 
podnětu dopředu projednali s Ministerstvem zdravotnictví ČR, zřizovatelem Psychiatrické nemocnice 
Havlíčkův Brod, konkrétně s panem Ing. Petrem Landou, náměstkem pro ekonomiku a přímo řízené 
organizace, který je z naší strany o této záležitosti informován.

Děkujeme Vám za pochopení, za spolupráci a za rychlé vyřízení naší žádosti.

S pozdr^íem
Ministerstvo kultury

Došlo:

C.|.
mm

17. 01. 2017

P0MI

MUur. Járomír MašeK 
ředitel nemocnice

PjysMstfteSí mmsíHi8i HavMkív irod 
Rozkošská 2322,580 23 HavHškfif Brod

Telefon: 569 421 151 
Fax: 569 421 842 
E-mail: oodatelna&olhb.cz

Bankovní spojení:
ČNB, pobočka Hradec Králové 
Č.Ú.: 14235521/0710

IČ:
00179230
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Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 471/1 
118 11 Praha 1

Telefon: 257 085 111 
Fax: 224 318 155 
E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Národní památkový ústav 
územní odborné pracoviště v Telči 
Hradecká 6 
588 56 Telč

Váš dopis značky Naše značka 
MK 73794/2016 OPP

Vyřizuje/linka V Praze dne: 18.11.2016

Věc: Podnět na prohlášení areálu Psychiatrické léčebny (bývalý Zemský ústav 
pro choromyslné) při ulici Rozkošská v Havlíěkově Brodě, okres Havlíčkův Brod, 
Kraj Vysočina, za kulturní památku - žádost o posouzení a případné vypracování 
odborného návrhu.

Ministerstvo kultury obdrželo dne 7. 11. 2016 podnět na prohlášení areálu
Psychiatrické léčebny (bývalý Zemský ústav pro choromyslné) při ulici Rozkošská 
v Havlíčkově Brodě, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, za kulturní památku.

Žádáme Vás o posouzení a případné vypracování odborného návrhu podle Metodického 
pokynu Ministerstva kultury odborným organizacím státní památkové péče pro jednotný 
postup posuzování a předkládání návrhů na prohlášení věci za kulturní památku, ze dne 
17. května 2000, č. j. 6525/2000.

Odpověď nám laskavě zašlete do 60 dnů od doručení a ve své odpovědi prosím uveďte 
naše číslo jednací a jméno příslušného referenta.

Mgr. Ing. Eva Trejbalová 
vedoucí oddělení ochrany kulturních památek 

v odboru památkové péče Ministerstva kultury

Přfloha: Ix kopie obdrženého podnětu pro Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, bude 
odeslána prostřednictvím elektronické služby Úschovna
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Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 471/1 
118 11 Praha 1

Telefon; 257 085 111 
Fax: 224 318 155 
E-mail: epodatelna@:mkcr.cz

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkošská 2322
580 23 Havlíčkův Brod

Váš dopis značky 
PNHB/194761/2017

Naše značka 
MK 7760/2017 OPP

Vyřizuje/linka V Praze dne: 31.01.2017

Věc: Žádost Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod o poskytnutí informací ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, v záležitostí podnětu na prohlášení areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově 
Brodě, Kraj Vysočina, za kulturní památku - odpověď.

Na základě Vaší žádosti o zpřístupnění informací dle zákona ě. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v záležitosti podnětu 
na prohlášení areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě, Kraj Vysočina, za kulturní 
památku. Vám Ministerstvo kultury v příloze tohoto dopisu posílá požadovanou kopii 
podnětu fyziekýeh osob. Správní řízení o prohlášení dotčeného souboru za kulturní památku 
prozatím nebylo zahájeno, z tohoto důvodu nedošlo k vyrozumění příslušných Účastníků 
řízení.

K odmítnutí části Vaší žádosti (zveřejnění iniciátorů podnětu - 
viz rozhodnutí Ministerstva kultury ě. j. MK 7895/2017 OPP ze dne 31. 
tohoto dopisu.

fyziekýeh osob) 
1. 2017 v příloze

Mgr. Ing. Eva Trejbalová 
vedoucí oddělení ochrany kulturních památek 

v odboru památkové péěe Ministerstva kultury

Příloha:
Rozhodnutí Ministerstva kultury č. j. MK 7895/2017 OPP ze dne 31. 1. 2017 o odmítnutí části obdržené žádosti. 
Kopie podnětu íyzických osob na prohlášení areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě, Kraj Vysočina, 
za kulturní památku.

n/lšNíSTERSTVO KULTURY 
R'oLí:7‘ikí' núměí-ti 47:1/;:

17S :7l prihii :i - Mř.L; Suma 
*ř- 00023t;71
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Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 471/1 
118 11 Praha 1

Telefon: 257 085 111 
Fax: 224 318 155 
E-mail: epodatelna@;mkcr.cz

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkošská 2322
580 23 Havlíčkův Brod

Váš dopis značky 
PNHB/194761/2017

Naše značka 
MK 7895/2017 OPP

Vyřizuje/linka V Praze dne: 
31. 1.2017

Věc: Žádost Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod o poskytnutí informací ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, v záležitosti podnětu na prohlášení areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkové 
Brodě, Kraj Vysočina, za kulturní památku - rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.

V příloze Vám zasíláme rozhodnutí Ministerstva kultury sp. zn. MK-S 996/2017 OPP, 
č. j. MK 7895/2017 OPP ve výše uvedené věci.

Mgr. Ing. Bva T rej halová 
vedoucí oddělení oehrany kulturních památek 
odboru památkové péče Ministerstva kultury

Mlfi

Příloha: Rozhodnutí Ministerstva kultury sp. zn. MK-S 996/2017 OPP, č. j. MK 7895/2017 OPP 
ze dne 31.1.2017.
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Ministerstvo kultury

MKCRX00AQKIS

Maltézské náměstí 471/1 
118 11 Praha 1

Telefon: 257 085 111 
Fax: 224 318 155 
E-mail: epodatelna(a;mkcr.cz

V Praze dne 31. 1. 2017 
Č.j.MK 7895/2017 OPP 

Sp. zn. MK-S 996/2017 OPP

ROZHODNUTI
Ministerstvo kultury, jež je dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

pnstupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ě. 106/1999 Sb.“), 
subjektem povinným poskytovat informace vztahující se kjeho působnosti, posoudilo dle 
§ 14 zákona ě. 106/1999 Sb. žádost ze dne 13. 1. 2017, doruěenou ministerstvu dne 17. 1. 
2017, kterou podala Psychiatrická nemocnice Havlíěkův Brod, IČ: 00179230, se sídlem 
Rozkošská 2322, 580 23 Havlíěkův Brod, jež je jediným účastníkem tohoto řízení, a kterou se 
dožaduje sdělení, kdo a z jakých důvodů podal podnět na prohlášení areálu Psychiatrické 
léčebny v Havlíčkově Brodě, Kraj Vysočina, za kulturní památku.

Ministerstvo kultury rozhodlo dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a s využitím § 2 
odst. 4 a § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě provedeného posouzení žádosti následovně:

Žádost se odmítá

v záležitosti zveřejnění jmen a kontaktní adresy fyzických osob, které Jsou 
inieiátory výše zmíněného podnětu, jehož poskytnutá anonymizovaná kopie je souěástí 
přílohy dopisu Ministerstva kultury ě. j. MK 7760/2017 OPP ze dne 31.1. 2017.

Odůvodnění

Ministerstvo kultury obdrželo dne 17. 1. 2017 žádost Psychiatrické nemocnice 
Havlíčkův Brod, IČ: 00179230, se sídlem Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod,

1
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o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném pnstupu k informacím, 
věznění pozdějších předpisů, kterou se účastník řízení dožaduje sdělení, kdo a z jakých 
důvodů podal podnět na prohlášení areálu Psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě, 
Kraj Vysočina, za kulturní památku.

Vzhledem ktomu, že dotčený podnět pochází od fyzických osob a dle § 8a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních 
údajů povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich 
ochranu. Ministerstvo kultury neposkytuje informace o těchto osobách. Vámi požadované 
zdůvodnění podnětu k prohlášení předmětného souboru za kulturní památku je součástí 
ministerstvem obdrženého podnětu, jehož anonymizovaná kopie je přílohou dopisu 
Ministerstva kultury č. j. MK 7760/2017 OPP ze dne 31. 1.2017.

Z výše uvedených důvodů tedy Ministerstvo kultury nemůže část požadované informace 
poskytnout, a proto rozhodlo o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace, jak je uvedeno 
ve výroku rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 152 odst. 1 zákona ě. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. 
Lhůta pro podání rozkladu počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den 
následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje § 23 
a § 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, 
rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb. Jestliže si adresát uložené 
rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí v provozovně 
provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 
odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto 
případě lhůta pro podání rozkladu). Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje 
§ 17 zákona ě. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
který rovněž stanoví přednostní doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky. 
Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument 
dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této 
lhůty. O rozkladu proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ministr kultury. Rozklad se podává 
u Ministerstva kultury na výše uvedenou adresu.

<di
V.V.-M.- 

lířr-ť n;
Mgr. Ing. Eva Trejbalová 

vedoucí oddělení ochrany kulturních památek 
v odboru památkové péče Ministerstva kultury
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Podnět k prohlášení souboru staveb za kulturní památku

Podávají

kulturyj
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádáme, abyste

©

nám v předepsané lhůtě sdělili, jak bylo s tímto podnětem k prohlášení s( 
památku naloženo. Žádáme elektronickou odpověď na výše uvedené e-rr

Elektronická verze podnětu je dostupná na httpi/./goo.gl/GlFlmB W«,»;
Přidél.

Název, označení a umístění staveb
Zemský ústav pro choromyslné (též Psychiatrická léčebna), nacházející se v kraji Vysočina, okrese 
Havlíčkův Brod v obci Havlíěkův brod, při ulici Rozkošská, sestávající z objektů pavilonů č. 1 - 15, 
provozních budov (kuchyň, jídelna, spalovna, dílny, vodárna, kiosek, vrátnice) a obytných domů 
zaměstnanců, konkrétně jde o stavby čp. 2312, 2313, 2316, 2317, 2318, 2319, 2321,2322, 2325,
2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331,2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2699 na 
pozemcích č. st 1061, st. 1062, st. 1109, st. 1312, st. 1313, st. 1314, st. 1316, st. 1317, st. 1318, st. 
1319, st. 1320, st. 1321, st. 1322, st. 1325, st. 1332, st. 1333, st. 1334, st. 1335, st. 1336, st. 1337, st. 
1338, st. 1339, st. 1340, st. 1341, st. 1348, st. 1349, st. 1903/1, st. 1903/2, st. 1929, st. 1931, st. 1933. 
st. 1934, st. 3045, st. 3046, st. 4973, st. 5717, st. 5916, st. 6816, st. 6817, st. 6902, st. 6903, st. 7100, 
st. 7101, st. 7262 a dále pozemků č. 802/1, 802/2, 802/3, 802/4, 802/5, 802/6, 802/7, 802/8, 802/9, 
802/10, 802/12, 802/13, 802/14, 802/15, 802/18, 802/19, 802/20, 802/21, 802/22, 802/23, 802/24,
802/25, 802/26, 802/27, 802/28, 802/29, 802/30, 802/31,802/32, 802/33, 802/34, 802/35, 802/36,
802/37, 802/38, 802/39, 802/40, 802/41,802/42, 802/43, 802/44, 802/45, 802/46, 802/47, 802,MS.
802/49, 802/50, 802/51,802/53, 802/54, 802/55, 802/56, 802/57, 802,'61, 802/62, 802/63, 802/64,
802/65, 802/66, 802/70 a 802/77, tj. celý areál psychiatrické léčebny severně od ulice Rozkošská, 
vymezený na západě údolím Rozkošského potoka a na východě úsekem zdobné ohradni zdi,vyjma 
nesouvisející nehodnotné stavby č. p. 2928 na pozemku st. 1903/1 a 1903/2, novějšího obytného domu 
č. p. 3005, obytných domů čp. 2323 a čp. 2694, které byly z areálu vyčleněny a také vyjma obytných a 
provozních staveb jižně od ulice Rozkošská, které vznikly sice v souvislosti s léčebnou, nicméně 
netvoří těsnou součást celku.

Označení vlastníka
Česká republika. Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod

Popis stavby, jejího současného stavu a využití
Rozsáhlý areál léčebných pavilonů (1-15) a provozních a administrativních budov, rozmístěných 
důmyslně po parkově upraveném pozemku. Jednotlivé stavby Jsou decentní a stylově poměrně tradiční 
(prosté členění fasád, valbové střechy), nicméně všechny jsou v různé míře ozvláštněny střídmými 
ozdobnými prvky v nejlepší tradici architektury geometrické moderny (aplikace bílého neomítaného 
zdivá, bohatě prosklené půlkruhové exedry - typicky „kotěrovský“ prvek - nautická okénka, lizény, 
kovaná zábradlí, opracované žulové prvky haklíkových podezdívek, schodišt, vysoce kvalitní 
exteriérová sochařská výzdoba budovy ředitelství (od Jana Laudy), nepřerušené veitikálrií piosklem 
schodišťové věžice budovy ředitelství a provozních budov, půlkruhový štít netradičně řešené budovy 
kuchyně, atp.). Výtvarnou výzdobu areálu doplňuje ve vkusném parku ústřední lontána a stejně tak i 
důmyslně rozvržené chodníčky a cesty, zmínit je nutné i do značné miry dochované \'ýzdobné pivKv 
interiérů (vč. dveří, obkladů stěn, podlah, vitrají apod.). . .
Areál je využíván ke zdravotnickým účelům, jeho stav je celkově uspokojivý, od velmi dobře ^ 
udržovaných částí (budova ředitelství) až po výjimečně dezolátní (razantně přestavený a nasledne 
opuštěný pavilon č. 4). Přestože k některým recentním úpravám lze mít jisté připomínky (výměna
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okoli. knkliui.- nátěry fasád), celkově vzato zatím hodnotu staveb areálu nepoškodily, např. nová okna 
icspektU'! >vým členěním okna původní.
S ohledem na rozsáhlost areálu a členitost jednotlivých budov nahrazuje formální popis výběrová 
fotodokumentace nejhodnotnějších prvků.

()(lii\(uliiění podání návrhu na prohlášení souboru staveb za kulturní památku včetně uvedení 
bodnul souboru staveb.
Jedná se o urbanisticky i architektonicky mimořádně hodnotný areál, vzniklý mezi lety 1920-1934 dle 
projektu předního českého architekta meziválečného období Vladimíra Wallenfelse (1895-1962), žáka 
Jana Kotěry a Josefa Gočára. Pozdější Wallenfelsovo dílo patří k vrcholných ukázkám českého 
architektonického purismu a funkcionalismu, stylovou základnou havlíčkobrodského ústavu pro 
choromyslné však jednoznačně jsou trvající tradice kotěrovské geometrické moderny. Střídmá, ale 
důmyslná výzdoba všech budov areálu jej řadí na naprostou špici architektury zdravotních zařízení 20. 
let, což výrazně umocňuje relativní intaktnost areálu, který dodnes slouží svému účelu. Krom 
nesporných uměleckohistorických hodnot vysoce kvalitních realizací předního architekta první 
republiky (zejména na příkladu budovy kuchyně a jídelny a ředitelství) je třeba z památkových hodnot 
tohoto souboru staveb vyzdvihnout především jeho AocZ/roft/ historického celku, příkladně naplňující 
hlavní body Evropské charty architektonického dědictví z roku 1975 a naléhavě volající po celistvé 
ochraně areálu.

Aktuální fotodokumentace exteriéru i interiéru
(rozšířená fotodokumentace dostupná on-line nahttpsri./goo.gl/TIRqGX)

Budova ředitelství - exteriér



Budova ředitelství



Budova ředitelství - vstup s reliéfem státního znaku a skulpturou Jana Laudy.

Budova ředitelství - detail prakticky intaktně zachovaného interiéru
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Budova ředitelství - detail prakticky intaktně dochovaného interiéru.

Budova ředitelství - zachované původní vnitřní okno s vitrají státního znaku



Budova ředitelství - detail dochovaných prvků interiéru.

Rohový segment ohradni zdi se státním znakem a nápisem „Zemský ústav pro choromyslné"



jídelna a kuchyně

Jídelna a kuchyně - detail exteriéru



Spalovna a dílny
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Spalovna a dílny



Pavilon č.

Pavilon č. 2



Pavilon č. 3
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Pavilon č. 4
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Pavilon č. 5

Pavilon č. 5
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Pavilon č. 6

Pavilon č. 6 ^ detail vstupních dveří s vitrajovou výzdobou



Pavilon č. 7
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Pavilon č. 9



Pavilon č. 8



Pavilon č. 10

Pavilon 10



Pavilon č. 11

Pavilon č. 12



Pavilon č. 13

Paviloně. 14



Pavilon č. 15

Vodárna
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Někdejší patologie

Severní vrátnice



Jižní vrátnice (hlavní)

Jihovýchodní vrátnice



Kulturní dům

Dům čp. 2316
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Historická ilustrace areálu

Historická fotografie areálu



do kopie katastrální mapy
fdrobněji viz https://goo.gl/onylo4)
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