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Popis česky
Funkční vzorek olejových barev pro obnovu barevných nátěrů fasády hotelu Jurkovičův dům
v Luhačovicích. Spadá do oblasti navrhování a realizace oprav dřevěných konstrukcí. Funkční
vzorek lze použít při lokalizaci odstínů, pracovním postupu výroby barevných vzorků
a nanášení jednotlivých vrstev na dřevěný podklad obnovovaných prvků. Důraz je kladen na
specifikaci původní materie a technologie, kterou je vhodné zachovat v maximálním možné
míře. Uplatnění najde v situacích, kde není možné či vhodné využít soudobé postupy
povrchových úprav, a naopak je nutné citlivě (na základě vizuálního hodnocení dochovaných
originálů) navrhnout recepturu olejových barev pro obnovu dřevěných konstrukcí, která je
v souladu s recepturou původní. Vzorek je vhodný především pro památkovou péči
(při opravách stropních konstrukcí, krovů, roubených či hrázděných staveb).
Popis anglicky
A functional sample of oil paints for the restoration of paintings of facade of hotel
“Jurkovičův Dům” in Luhačovice. It is included in the design and realization of restoration
works of wooden constructions. The functional sample would be used for localizations of
color tints, definition of workflow in the process of preparation of color samples and applying
of individual layers on the wooden surface of restored elements. The emphasis is placed on
the original specification of material and technology which should be maintained in maximal
possible level. The functional sample can be utilized in situations where it is not possible or it
is not appropriate to use contemporary methods of surface treatment and it is necessary to
carefully (based on visual evaluation of conserved original) design recipe of oil paints for
repairs of wooden construction, which is agreeable with original recipe. The sample is
advantageous especially for architectural preservation (for repairing of roof structures, trusses,
timbered and half-timbered buildings).

Využití
Při návrhu a realizaci oprav historicky cenných konstrukcí, konkrétně při obnově olejových
maleb dřevěných povrchů.
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1. Charakteristika funkčního vzorku olejových barev
Funkční vzorek olejových barev je zpracován jako podkladová studie a návod na tradiční
způsob nanášení barev. Obnova olejových barev byla provedena s respektem k autentické
hodnotě stavební památky. Cílem je zajistit funkci či provozuschopnost a přitom opět obnovit
původní barevnost a zachovat tím jedinečnost a kulturní hodnotu stavby.

2. Lokalizace odstínů a jejich barevné určení
2.1 Úvod
Lokalizace proběhla na základě přiloženého průzkumu původních nátěrů dřevěných prvků
v rámci projektové dokumentace z roku 2000. Dále byly posouzeny návrhy obnovy původní
barevnosti vycházející z dochovaných průzkumů a podkladů z navrhovaného projektu pro
stavební povolení obnovy venkovní fasády od akad. arch. Petra Růžičky ze dne 15. 12. 2016.
Cílem nového zadání je určení barevné škály navržených jednotlivých odstínů a zhotovení
nových funkčních vzorků těchto olejových barev. Olejové barvy budou použity na výmalbu
exteriéru při obnově barevných nátěrů fasády Jurkovičova domu. Zde byly již dříve provedeny
průzkumy vzorků, které potvrdily použití olejových barev.

2.2 Průzkum
Průzkum původních nátěrů dřevěných prvků byl proveden Pavlou Hradilovou a Františkem
Papežem v roce 2000.
Součástí této zprávy nejsou odběry vzorků určené k průzkumu jednotlivých vrstev, ani jejich
výsledná analýza. Zpráva obsahuje pouze nákresy detailních prvků 1-3. NP týkající se
převážně dveří, zábradlí a stropu v interiéru. Byl vyhotoven vzorník barevnosti, navrženo 16
barevných vzorků jak pro interiér i exteriér.
Dále byly prokázány různé přemalby, značné poškození a degradace jednotlivých barevných
vrstev, zvláště v exteriéru. V zadání Investora ani NPÚ nebyly požadavky na nové podrobné
analýzy barev, určující jednotlivé druhy pigmentů či jejich příměsí, ani měření barevné škály
pomocí spektrofotometru.
Na základě dlouhodobých a praktických zkušeností při práci s olejovými barvami jednoznačně
vyplývá, že předchozí barevné vzorky byly navrženy v oxidovaných tónech. Tyto změny jsou
charakteristické pro olejové barvy. Olejové barvy neobsahují UV filtry, ani jiná syntetická
pojiva. Proto dochází ke změně barevnosti a k tvorbě takzvaných oxidací vrstev, které se po
čase tvoří na jejím povrchu. Vše také ovlivňuje i samotná kvalita použitého pigmentu.
K dokumentaci je přiložen výňatek z knihy „Dílo Dušana Jurkoviče“, vydané Františkem
Žákovcem v roce 1929. Popisuje zde velmi sugestivně některé své pocity při návštěvě Janova
domu. Zmiňuje se o „zpívající lahodě barev“, plesné barvitosti zvláště je-li zaplaven sluncem
apod.
Také se zmiňuje o modravém rámování, oranžovém zdivu se zelenými pavlačovými sloupky,
červenou konstrukcí, krémově žlutým vějířem pod zeleným plechovým pásem secesně

roztočeným. Dále o olivových rostlinných motivech, modrém podstřeší a také o vstupu, který
je rozkošný podle líčení v Moravské Orlici.

2.3 Změna původní barevnosti
Hlavním důvodem změny jsou tmavší odstíny původně navrhovaných vzorků. Tyto vzorky
byly navrženy v tmavších tónech podle oxidačních vrstev vycházejících z originálů během
rekonstrukce z roku 2002. Oxidační vrstva nebyla dostatečně vyčištěna až na původní odstín,
což je hlavním důvodem změny barevnosti. Při čištění zoxidovaných vrstev je vhodné použít
terpentýn. V případě nálezu vyšších vrstev skrytých např. za obkladem či krycí lištou lze
doporučit použít skalpel a odebrat vzorek nejlépe i z částí dřevěného podkladu. Z odebraného
vzorku vytvořit nábrus a podrobit jej pozorování pod mikroskopem, kde se potvrdí či vyvrátí
různé druhotné nátěry. Dále lze doporučit tuto oxidační vrstvu z povrchu opatrně seříznout a
již při pouhém pohledu okem bude patrný rozdíl mezi oxidační vrstvou a skutečným
původním odstínem.
Významným vodítkem při určování vzorků barev jsou informace z knihy Dílo Dušana
Jurkoviče (viz příloha č. 1). Proto je navržena změna ke světlejším tónům např. na všech
vstupních dveřích a modrém podstřeší. Důvodem je jiný, nepřímý dopad světla na plochu, což
značně ovlivňuje barevnost. Ve skutečnosti se barva jeví jako tmavší, oproti nátěru, kam
světlo dopadá přímo. Tato technika světlejších a tmavších tónů je použita i u jiných
Jurkovičových staveb.
K tomuto rozhodnutí vedou i praktické zkušenosti restaurátora, získané při práci s olejovými
barvami, například návrh výroby vzorků olejových barev na obnovu vyhořelé chaty Libušín
arch. Dušana Jurkoviče.

2.4. Návrh jednotlivých barevných odstínů
Vzorek barvy bílé: vzorek by měl působit šedožlutě. V exteriéru se pak jeví jako krásně bílý,
odstín je nutné volit s citem.
Vzorek barvy žluté: žlutou barvu vnímáme jako světlejší a intenzivnější. Je třeba volit odstín
lomený světlým okrem, aby barva byla lehce tlumená. V exteriéru se pak jeví opět jako žlutá.
Vzorek barvy modré: modrá působí více modřejší a intenzivnější, než skutečně vypadá,
a proto může působit „křiklavě“. Tón barvy se velmi jemně lomí na modrošedý. Modrošedý
tón se musí lomit s citem, aby modrá barva nezanikala.
Vzorek barvy zelené: zelená působí více jako světlejší a intenzivnější než na vzorku. Odstín
se často mění a působí studeně. Proto je zelená tmavší a musí mít žlutavý nádech. Jinak může
působit ve výsledku modrozeleně.
Vzorek barvy červené: červená působí více jako světlejší a intenzivnější než na vzorku.

2.5 Závěr

Z výsledku pracovní porady ze dne 6. 6. 2017 vyplývá, že bylo vybráno na výmalbu exteriéru
celkem 9 barevných odstínů z navrhovaných 47 vzorků, seřazených do 16 skupin. Osm
vzorků bude použito na dřevěné a kovové prvky, devátý odstín je vyroben pouze jako vzor pro
fasádní nátěr na olivově zelené rostlinné motivy. Všechny tyto odstíny jsou navrženy ve
světlejších tónech. Návrh je schválen investorem, odborným dohledem NPÚ, SÚ a autorem
projektu.
Všechny barevné odstíny jsou v tomto projektu nově identifikovány podle číselných
mezinárodních kódů NCS (viz tabulka 1).
Součástí zprávy je přiložená fotodokumentace barevné škály a zhotovené funkční vzorky
olejových barev na dřevěném podkladu. Na nátěry dřevěných konstrukcí a jejich prvků budou
použity olejové barvy.
Před realizací obnovy všech nátěrů je nezbytné, aby dodavatelská a realizační firma provedla
nátěr zkušebních vzorků všech barev. Dále dodala technické listy týkající se povrchové
úpravy a předložila technologický postup týkající se návrhu obnovy venkovní fasády. Ten
bude odsouhlasen ještě před samotnou realizací, a to autorem projektu, zadavatelem a orgány
státní památkové péče.

3. Pracovní postup výroby barevných vzorků
3.1 Míchání olejových barev
Základem jsou kvalitní pigmenty pojené lněným olejem. Olejová barva by měla mít vysokou
hustotu. Jeden litr barvy může vážit 1,5 až 2 kg v závislosti na použitém pigmentu. Vysoký
podíl pigmentu je pro krycí schopnost barvy důležitý. Do olejových barev se dříve běžně
přidávaly různé druhy pryskyřic. Sloužily nejen jako separační vrstva, ale také zvyšovaly
odolnost a lesk barvy, kdy záleželo na samotném poměru pryskyřice v olejové barvě. Také se
do barev přidávaly různé druhy přísad, které jejich povrch naopak zmatnily: uhličitan
vápenatý nebo přísada včelího vosku.

3.2 Použití olejových barev
Olejovou barvu lze použít téměř na všechny povrchy jako je dřevo, omítka, sádra, kov, sklo.
Lze ji nanášet i bez zředění terpentýnem. Nedoporučuje se používat olejové barvy na
předchozí nátěry alkydové, akrylátové, „Balakryl“. Takový podklad je vhodnější zcela
odstranit, pokud je to možné. Na přebroušeném nevhodném podkladu olejové barvy drží, ale
nemusí dostatečně plnit svoji funkci.
Původními technologiemi povrchových úprav se podrobněji zabývá projekt NAKI II –
DG16P02M026 „Historické dřevěné konstrukce: typologie, diagnostika a tradiční opracování
dřeva“, programu NAKI II, jehož poskytovatelem je Ministerstvo kultury.

3.3 Postup výroby jednotlivých vzorků
Všechny vzorky slouží pouze jako barevná škála. Část vzorků byla namíchána z barev firmy
HISTOLITH, které dodala firma CAPAROL.
Z těchto barev se míchaly vzorky červené barvy č. 8, dále světlá šedo zelená vzorek č. 5.
Ostatní vzorky jsou míchány z barevných pigmentů využitých při analýze olejových barev
(projekt NAKI II): zelená – vzorek č. 14, tyrkysová – vzorek č. 4.a, tyrkysová ve světlejším
tónu je míchána ze vzorku č.4.a, s přidáním bílé vzorek 4.b. Barvy míchané z pigmentů jsou
třeny v třecí misce spolu se lněným olejem bez použití terpentýnu. Po utření základního
pigmentu se některé barvy dále míchají s pigmentem jiným, a to za účelem dosažení co
nejvhodnějšího odstínu. Při výrobě těchto vzorků byly použity primární, sekundární i terciální
barvy.
Primární barvy – červená, modrá a žlutá, tzv. barvy základní.
Sekundární barvy – vzniknou smícháním primárních barev, např. modrá + žlutá= zelená.
Terciální barvy – vzniknou smícháním sekundárních barev.
Ostatní barvy – pokud je přimíchána do barev barva černá nebo bílá, výsledkem jsou jejich
světlejší nebo tmavší odstíny, tóny nebo nádech.

tab. 1 Devět barevných vzorků - vybrané finální vrstvené barvy na vzorku podkladového dřeva bez
podmalby.
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4. Nanášení jednotlivých barevných vrstev na dřevěný podklad
4.1 Způsob nanášení
Rozlišit lze dva způsoby nanášení olejových barev: vrstvený krycí nátěr a lazurní nátěr.
Barevnost nanášeného krycího nátěru vychází z použité podmalby. Počet a způsob nanášení
jednotlivých vrstev pak ovlivní výsledný tón barvy. Pod lazurní nátěr se podmalba nepoužívá.
Pod olejové barvy (ať vrstvené či v lazuře) není vhodné používat základní penetrační nátěry
jako je lněný olej nebo horká lněná fermež.
Vrchní krycí nátěr - nanášený jako závěrečný pohledový nátěr v jedné krycí vrstvě. Ta
nesmí být příliš silná, jinak může dojít k nerovnoměrnému zasychání vedoucímu k poškození
povrchu barvy. Pokud je krytí barva stále malé, může se nátěr ještě jednou opakovat, ale
pouze za předpokladu min. 24h schnutí první vrstvy v případě použití v exteriéru, 48h schnutí
v interiéru. K urychlení schnutí v interiéru lze použít tzv. sikativ.
Lazurní nátěr - nanášený na podklad v co nejtenčí vrstvě, kdy je zachována textura dřeva. Na
lazurní nátěr je použit stejný barevný odstín a hustotu barvy jako u krycího nátěru, ale barva
na ploše se více roztírá, nebo se případně vytírá suchou tkaninou. Nedoporučuje se krycí
barvu dále ředit.
Podmalba – podmalbou se rozumí nátěr jiným barevným odstínem nacházející se pod
vrchním krycím pohledovým nátěrem. Podmalba může být opět nanesena na podklad jako
lazurní či vrstvená. Tím je dosaženo světlejších nebo tmavších tónů. Např. pod modrý krycí
nátěr je použita bílá podmalba, a tím je dosaženo světlejšího tónu vrchního krycího modrého
nátěru.
Základní nátěr – používá se ke sjednocení či doplnění původních poškozených nátěrů, které
se ještě dochovaly a plní stále svoji funkci. Nedoporučuje se nanášet základový nátěr v příliš
silných vrstvách a ani základní nátěr ředit.
Exteriér
Na výmalbu exteriéru Jurkovičova domu bude použit vrstvený krycí nátěr, původní nátěr bude
pouze sjednocen. Pokud jsou stávající nátěry poškozené a neplní již svou funkci, měly by být
odstraněny. Pokud je stávající barva soudržná, povrch je nutné dostatečně přebrousit, očistit
od prachu a zbylých mastných usazenin. Takto upravený a vyčištěný původní podklad je nutné
sjednotit podkladovým základním nátěrem, a to v barevném odstínu té olejové barvy, která je
na tuto část určena. Po cca 24 h je možné nanášet novou krycí vrstvu. Samotné schnutí
olejových barev závisí na teplotě, vlhkosti a působení slunečního záření. V interiéru olejové
barvy zasychají pomaleji než v exteriéru.

4.2 Pořadí jednotlivých vrstev
1. Je nutné zajistit čistý podkladový materiál. Pokud se jedná o starší dřevěné části nebo
původní originální prvky, je nutné podklad vyčistit od prachu a mastných usazenin;
v opačném případě dojde k poškození nátěrů. V případě drobného mechanického
poškození povrchu dřeva lze použít k tmelení vad přípravek Rubinol, který je vhodný jako
podkladový tmel pod olejové barvy. Tmelení by mělo být provedeno jen v nezbytně nutné
míře. Při nadměrném poškození stávajícího povrchu, je možné poškození odstranit
mechanicky broušením. Pro odstraňování starých nátěrů lze také použít horkovzdušnou
pistoli, a to v případě, že se jedná o syntetické či olejové barvy. Chemické odstranění
nátěru není vhodné.
2. Nanášení základního nátěru stejným barevným odstínem na dřevěný podklad mechanicky
pomocí štětce (doporučen je kulatý štětec). Výsledek ovlivňuje i závěrečný barevný odstín
nanášený na základní nátěr. Z tohoto důvodu je vhodné použít na základní nátěr stejný
barevný odstín jako u vrchních krycích nátěrů.
3. Závěrečná vrstvená barva se nanáší na zaschlý základní nátěr pomocí štětce ve směru
vláken dřeva. Jednotlivé vrstvy se roztírají rovnoměrně a v tenkých vrstvách. Je důležité
dodržovat stejný počet předem určených vrstev, v opačném případě může docházet
k větším barevným rozdílům, a to především u světlých odstínů. Po zaschnutí závěrečné
vrstvy lze přistoupit k výmalbě některých detailů, zdobných prvků, skosených hran atd.

4.3 Celkový pohled na vzorky v průběhu výroby

Obr. 1 Veškeré navržené vzorky: počet 47, popis těchto vzorků podle pořadí bez použití podmaleb.
Foceno za denního světla bez přímého slunečního svitu, bílé značky na jednotlivých vzorcích označují
vybrané odstíny.

Obr. 2 Veškeré navržené vzorky: počet 47, popis těchto vzorků podle pořadí bez použití podmaleb.
Foceno za slunečního svitu.

Obr. 3 Pohled na část barevných vzorků č. 1 -7, bez podmalby.

Obr. 4 Pohled na část barevných vzorků č. 8 - 16, bez podmalby.

4.4 Celkový pohled na vybrané vzorky

Obr. 5 Celkový pohled na vybrané barevné vzorky, foceno v denním světle.

Obr. 6 Celkový pohled na vybrané barevné vzorky, foceno v denním světle, za slunečního svitu.

Příloha č. 1:

DÍLO DUŠANA JURKOVIČE,
kus dějin československé architektury, napsal František Žákavec,
"Vesmír" nakladatelská a vydavatelská společnost v Praze VIL MCMXXIX)
(výňatek z knihy, popis přestavby Janova domu)
Luhačovické lázně jsou v hlubokém údolí říčním v krásném koutě výběžků Karpat a jejich účinek jde z pití
alkalicko-muriatických pramenů, z koupelí, inhalací a vodoléčby. Staré albumfotografii ukazuje nám
jejich vzhled před reorganizací. Budovy, neveliké, měly tu ještě svůj ráz empírový a předbřeznový, až
na "Německý dům". Deutsches Haus, který v svém tyrolském či švýcarském slohu ovládal na úbočí
prostor nad pramenem "Amandky", vyjadřuje takřka symbolicky starou nadvládu živlu německého
v těchto lázních. Prameny vyvěraly v prostých pavilloncích empírových. Za "Amandkou" byla skromná
urostlá kolonáda nad ní na úbočí před březnový "zámeček". Hlavní lázeňská budova, obytný Janův
dům, rovněž byl prostý, klasicistní, s výstupkem sloupovým, po němž se pjaly popínavé rostliny. Sem
tam bylo něco dřevěné architektury, rázu tu trochu tyrolského, onde trochu valašského. Při Janově
domě, zvaném tak ke cti šlechtice majetníka, byly holé, nízké zdi přístavby lázeňské s koupelnami,
dále lázně třetí třídy. Šindelový a břidlicový kryt staveb nedodávaly svou šedí, až černí, lázním nijak na
veselosti. Několik minut od tohoto ústředí byl starý mlýn, zvaný "v Jestřabí".
Celek mohl snad býti starosvětsky náladový, ale dávno již všecko tu chátralo. Když zemřel doktor
Pícek, populární lékař a propagátor, lázně pustly. Někdy tenkrát se Alois Mrštík zastavil v Luhačovicích
(viz jeho fejeton o Luhačovicích z r. 1903 v "Moravské Orlici"), ale viděl všude jen pustotu, ubohost,
chudobu, po řemeslnicku zbudované vily se směšnými názvy, in. feriorní sloh řemeslnických baráků.
"Zčernalé boudy kolonád činily spíš dojem dřevníků a laciných střelnic venkovských městeček.
Šumařská hudba trýznila uši, žargon spodních vrstev židovské rasy svíral srdce nejbolestněji." Kabiny
v lázeňském domě byly "příšerné", u promenády páchlo konírnami. Všude viditelná neschopnost Mrštík utíkal odtud, vzpomínaje na "rozkošné" Karlovy Vary.
"Dnes neutíká nikdo z nás", píše toho roku 1903. To ovšem již všude byly patrné zásahy Veselého a
Jurkovičovy. Feuilletonista "Moravské Orlice", Merhaut, napsal již rok předtím: "Jurkovič v zimě tři
neděle strávil v Luhačovicích v tvrdé houževnaté práci přípravné, jak jenom on to dovede. Měřil, kreslil,
zapisoval, přemýšlel, a se skicákem, plným podrobných plánů o všech nynějších budovách
lázeňských, vrátil se do Brna. Pak vykonal několik cest po světových lázních evropských a jal se tvořit.
Ve vzdušném jeho atelieru ve Veverské ulici nyní řada pomocných sil zabývá se podrobnou kresbou
plánů podle původních jeho tvůrčích rozvrhů. Pro letošek ustanovena přestavba Janova domu, spolu
s domem lázeňských domu kuchyňského, Zámečku a mlýna v Jestřabí." I vidí již feuilletonista hotový
celek obnovených lázní: V hlavě i srdci tohoto tvůrce Radhošťských Pusteven dnes kouzlí se jenom
skvělý luhačovický sen. V mysli jeho dávno je hotov celý, jednotný obraz příštích Luhačovic, kouzelné
té pohádky jednoho vzletného slohu, zpívající lahody barev, jediné báchorkové směsi krásných
průhledů a podhledů štítů, lomenic, linií, pavláček a štíhlých střech.
Zatím pracuje se postupně aspoň o počátcích a úlomcích tohoto nádherného ideálu." Uvidíme, že sen
o Jurkovičovském celku lázní zůstal bohužel jen ideálem, ale tenkrát nadšený přítel soudil nadějně o
celku již podle těchto začátků: "Musíme doznat, že tu jde o díla stejně graciózní, ušlechtilá, účelná,
jako Velkolepá. Kdo zná tvrdou, kasárenskou skoro stavbu domu Janova" - tak se tehdejší době, lačné
forem jevil před březnový jeho styl - "a holé, nízké zdi sousední přístavby lázeňské, užasne nad
zázračnou proměnou, která pod tužkou Jurkovičovou z nich byla vybájena. Na holé čtyři zdi Janova
domu vykomponoval Jurkovič mohutnou architektonickou báseň, která svou rozlohou, členěním a
překvapujícími podrobnostmi je jedinečným zjevem." A romanopisec dále svým vzletným slohem líčí

"Chaloupku", i přetvoření starého mlýna v Jestřabí na budovu vodoléčebnou. Je to první fáze
Jurkovičových prací v Luhačovicích roku 1902, zahrnující: Janův dům, Chaloupku, vodoléčebný ústav,
mlékárnu.
Tato první fáze začala se, jak již víme, vlastně již na podzim r. 1901, Byl spěch: na podzim teprve byly
vykoupeny pozemky a již 15, května příštího roku mělo býti užíváno Janova domu Vskutku, ač začali
bořit vše nepotřebné teprve v lednu, v květnu již se v Janově domě koupali a částečně bydleli. Nejprve
byl spojen Janův dům s lázněmi 2. třídy v jedno, čímž získán čtverečný architektonicky celek imponující i
rozlohou, zvednuty o další patro, s malebnými střechami. Po stránce staviv je to zajímavá kombinace
materiálu tak starosvětského, jakou byly vepřovice v patře zadní části domu, s materiálem tehdy zcela
novým, s betonem, z něhož vytvořeny pilíře v přízemí i v patře rizalytu strany průčelné; v 2. patře užito,
již pro zmírnění tlaku na tyto slabé pilíře, dřevěné konstrukce lehkého hrázdění. Nově zřízena byla
čekárna, z niž jde vlevo vzhůru schodiště do patra, dále zasklená pilířová. čekárna uvnitř ve dvoře;
zůstala nádvorní kolonáda z cihel, ale nad ní byly zřízeny v patrech zasklené dřevěné chodby.
V pravém křídle zbudována byla strojovna s kotelnou pro topení parou a elektrické osvětlování, komín
její pak postaven jako věžový motiv se zdobným ukončením na nové části střechy (později při
rozšiřování byl komín přemístěn a zbaven zdobného motivu své hlavy).
Zevně je Janův dům stavba zajímavá členěním a polychromií. Čelní stěna má v místě bývalého
portiku silně povedený vstupní risalit, téměř jen konstruktivní to čtyř osou kostru o velikých zasklených
otvorech okenních a dveřních, zabírajících do předsíně hojně světla, Vstupy jsou v obou bocích risalitu
vždy mezi dvěma stylizovanými dekorativními labutěmi, jak je známe z Pustevní. Symbolizuji tu
zároveň vhodně živel vodní.
Je-li modravé rámování přízemních okenních a dveřních otvorů pravoúhlé, mezi rovně
ryhovaným oranžovým zdivem nad šamotovým nachovým soklem jest tu v patře, nad šupinovou
stříškovou římsou z červených tašek. Též oblá a prohnutá linie v okenních rámcích, nadto dolů se
zužujících, v profilech kolmých pilastrů, na pilířích, zužujících se zase směrem vzhůru, v červeném
obloučkovém motivu pod, okenním. Místo druhého patra má risalit bohatý motiv loggiový, dřevěnou to
červenou konstrukci skládající se ze středního otevřeného vyššího loubí, jež nese mocně vystupující
okraj střešní lomenice, zatím co s obou stran tohoto loubí jsou pod nižší stříškou malé uzavřené
verandy, prolomené zelenými pavlačovými sloupky. Střecha lomenice nese dvě zelené
makovice, štít její je bílý, do vzoru ažurovaný i zelenými zoubkovanými lištami zdobený, v rámci
červené konstrukce. Poprsnice je pojata jako lichá arkáda, u středního loubí bohatěji zdobená.
S nižším patrem zprostředkuje hnědá dřevěná, vyřezávaná římsa. V tomto druhém patře dřevo
s sebou přináší ozvuky lidové.
A tento trojdobý útvar dekorace trvá po celém zevnějšku budovy: pádné přízemí je v přímkách, patro
má i motivy oblé a prohnuté, lehčí druhé patro užívá i na venek dřeva, s účelem dekorativním. Jest pak
celé přízemí od lesklého šamotového, nachového soklu oranžově rustikováno a otvory jsou
vesměs pravoúhlé, při čemž obklady oken jsou z bílých a modrých šamotek, a nad okny i pod okny
jsou plastické olivové motivy rostlinné, jak je milovala Moderna. Převládá-li tedy v přízemí oranž
zdiva s úzkými, jen bílými ústupky pro okna, má v patře převahu stěna bílá, přerývaná jen
oranžovým, prohnutým hladkým pilastrem. Okna jsou tu ve vyhloubeném oranžovém panelu,
přepásaném modrými šamotkami, také podokenní řimska je polévaná modrá šamotová, pod ní
se končí oranžové panneau půlkruhovými výřezy nad bílou plochou, zdobenou plastickými
žlutými květovými terči s bílým středem a s olivovým lístkovým stonkem. Nad oknem je
krémově žlutý vějíř a celé okno je zakončeno na konsolkách zeleným plechovým pásmem
secesně roztočeným a obloučky věnčeným. Vyřezávaná hnědá římsa drží pak na svých
konsolkách dřevěné hrázdění patra horního, jásavě červené na bílém pozadí. Toto hrázdění kombinuje
pak pravoúhlý žebříkový motiv přízemí s prohnutou linií výzdoby prvního patra v bohatý rytmus linií,
zesílený ještě motivy labutími, kdy zobák a hruď jdou ven z hrázdění, perutě dovnitř a

ocas se stře pod oknem. Oranžová plocha, ovládající přízemí, zúžila se tedy v patře na pilastry, jež samy
se ze širší základny vzhůru zužují, a v druhém patře pokračuje tento výtrysk oranže již jen v těsném
rámci žebříkového hrázdění: působí to dojmem lehkého vznesu, tryskáni. Hrázdění struktivni žebříkové i
rámcové okenní končí se pak, stejně jako sloupy středního loubí, vydatnými konzolami, nesoucími okraj
střechy. Ta je kryta zvlněnými taškami s prejzy na hranách a s bílými spárami. Pokud pak není obohacena
větším lomenicovým motivem, je živě členěna běžící řadou slepých výkřiků se štítky vějířové zdobenými.
Podstřeší je zbarveno modře.
Z boků je zvláště bohatý ten, který se obrací do samého středu lázní. Tam oblomen je půdorys dvojím koutem,
navazuje se tu na druhou původní budovu. Hlavní kout je skoro celý vyplněn schodovou věží, malebným to
polygonem dřevěné konstrukce, červené, s příčnými vruby zelenými. Dole a v patře je tato kostra
vyplněna zelenavými skleněnými cihlami, falkonierkami. V druhém patře šíří se věž pavlačovitě v jakousi
rozhlednu; zakončena pak je hrotitým stanem. Bohatší motiv je i na protějším boku, dřevěný to červený a
zeleně vykrajovaný balkon s bílou, ažurovanou lomenicí v novém, hrázděném patře, s motivem nosných
sloupů nesoucích světlozelenou balustrádu, motivem, jehož užije Jurkovič v Luhačovicích ještě jinde.
Plochy v patře, kde schází okno maskoval autor jednak obrazem Madonny, jednak obrazem sv. Cyrilla a
Metoděje z ruky Kohlerovy, vždy v úpravě oken toho patra, 1. j. v prohnuté linii pod oblou plechovou stříškou a s
římsami modrých šamotek; pod obrazem je na zdi vždy plastický květ, z něhož vyráží kovový stonek svítilny.
Střecha na zadní části je nižší než u části přední: byla to původně, jak víme, jiná budova. Dvůr "Janova domu"
je veliká zasklená prostora, účelně prostá. V traktu z nepálených cihel jsou všecky komunikace v samonosné
dřevěné konstrukci. Jsou to červené, jasně modře vyřezávané sloupy a konsoly, do nichž vsazeny jsou zelené
rámy zasklení. Podstřeší je zbarveno modře.
Vstup ("rozkošný, vzletně myšlený" podle líčení v "Moravské Orlici") prostupuje i prvním patrem a
kombinuje omítnutou betonovou konstrukci s dřevem. Dřeva je však užito konstruktivně jen na kostry oken a
dveří a na schodiště, jemuž neschází soustružnické výzdoby. Jinak dřevo dekoruje: objímá pilíře dole (soklovou
patkou) nahoře (hlavicovou objímkou s výřezy a zářezy). Po stropě se pak stře žebříkový a loukoťový motiv,
známý z kolmého užití při zahradních treillis a pergolách. Od velikých zasklených ploch je to prostor vesele
světlý. - Jak chtěl tu Jurkovič zařizovati pokoje, ukazuje nám na př. reprodukce bytu z 2. patra
v "Architektonickém Obzoru" III. (str. 16). Je to ještě Jurkovič z prvního zařizování "Vesny": pod povalovým
stropem světlý pokojík je opatřen nábytkem ještě těžkých forem, z lidové zásoby přejatých; ale obohacených
typickými tehdy Jurkovičovými motivy vějířů a peruti.
"Janův dům" svými rozměry byl první větší stavbou Jurkovičovou. Byla to ovšem vlastně adaptace dvou budov
k jednomu účelu, ale přineslo to i jistou rozmanitost a malebnost. Zde, ježto šlo o lázně s jistým nárokem na
poddajnost, po prvé svobodněji užil autor motivů moderních, secesních. Vidíme to zvlášť ve snaze po
impresionistické malebnosti:
polychromie budovy mohla jíti ještě ze zálib pro lidové umění a ze sklonu plemenného, ale hodila se i k pojetí
Modemy, v jejímž duchu Jurkovič zvyšuje tuto barvitost též užitím různých materiálů (šarnotek, kovu; skla).
Plesná tato barvitost hodila se pak znamenitě do svěžího ovzduší lázní, v nichž "Janův dům" dosud, zvláště je-Ii
zaplaven sluncem, udává nejvhodnější, nejradostnější tón.
Moderna vyžádala si též naturalistických motivů zdobných a užití typické švihnuté linie, kdežto zase všeliké
upotřebení dřeva vracelo Jurkoviče k jeho osobité invenci, v tomto oboru tak osvědčené: lze pak říci, že obé lidové i moderní - splynulo tu v souladný a milý celek.

- konec výňatku

