
Historie domu č. 34 

Při prohlídce bohatého fotografického archivu p. R. Jarnota jsme našli fotografii zbouraného domu č. 34 na 

náměstí. A to mě přivedlo na myšlenku něco o tomto dome napsat. Stejně jako u ostatních domu na náměstí 

odhaduje se jeho stáří na 350—400 let. V r. 1812 byl majitelem domu Johann Ruhter, 183—40 obchodník 

Václav Römisch. Po něm zdědil dum syn Jan, rovněž obchodník. Od poloviny 19. stol. byl dům v majetku rodiny 

Kladivovy. Kolem roku 1867 byl zvýšen nástavbou 2. patra. Tam bydlela rodina Eduarda Stoklasy, který v letech 

1876—1899 vyučoval na zdejším učitelském ústavu. 11. 11. 1882 se zde narodil Eugen Stoklas, pozdější básník                                    

a spisovatel, profesor na gymnáziu v Litovli. Koncem 19. stol. (1880) se již o dome mluví jako o hostinci. V roce 

1908 František Kladiva upravil 2. patro na hostinské pokoje. Tak vznikl hotel Kladiva, který měl za první 

republiky 6 pokojů. V té době byly na náměstí ještě další dva hotely. Hned vedle byl hotel Hlubík (c. 33) a na téže 

straně náměstí hotel Vaněk (č. 30). Nájemcem hotelu Kladiva byl p. Jan Riemer do r. 1937. Po něm převzal hotel 

p. Osvald Záparka, od r. 1945 pak p. Stanislav Spáčil a v padesátých letech p. Osvald Riemer. Tehdy byl hotel 

pojmenován Slavie. 14. 8. 1957 byl hotel uzavřen. Zprvu byl používán jako příležitostné skladiště a pak zde byli 

ubytováni Rómové. Budova zchátrala natolik, že musela být zbourána. V letech 1968—1972 zde byla postavena 

nová restaurace Slavie nákladem 2 mil. 350 tis. Kčs. Fasáda domu se příliš odlišovala od fasád ostatních domu 

na náměstí,, a proto v roce 2001 došlo k přestavbě průčelí. A tak se podívejme, jak vypadal dum č. 34 ve 

dvacátých letech minulého století (1), jak to vypadalo po zbourání (2, 3) a konečně stav v letech 1972—2001 (4) 

a nynější podoba (5). V restauraci u Kladivu se scházeli učitelé a profesoři učitelského ústavu. Přidávám ještě 

vypravování Eduarda Stoklasa o schůzce dne 17. 6. 1880. „Opět jsme zažili příjemný večer. Meškal totiž mezi 

námi vysoce vážený c. k. zemský inspektor dr. Alois Novák, který byl přítomen při maturitních zkouškách na 

zdejším učitelském  ústavě. Nemine večer, aniž by se četná společnost, která se kolem milého hosta denně 

shromažduje, nejpřátelštějším a nejpříjemnějším způsobem nebavila, Tak tomu bylo i v sobotu 17. 6., kdy byli                  

v hostinci četní pánové na počest čestného hosta, aby se obveselili zpěvem a hraním. Večer dorazili cizí hosté, 

ředitel z Hranic, několik pánu profesoru z olomouckého učitelského ústavu a z Vídně. Pod vedením ředitele 

chlapecké školy p. Mikuláše Černého, zdatného a školeného prvního tenora, zazpíval kvartet zdejší chlapecké 

školy (M. Černý, R. Ludwig, A. Japhet, V. Kušera) několik kousku, které vyvolaly hlasitý potlesk. Náš známý 

virtuos, prof. Ant. Budínský nás překvapil několika na klavír zahranými výtečnými kousky, mezi nimi výbornou 

vlastní kompozicí. Všichni byl v přátelské a příjemné náladě, k čemuž velkým dílem přispěl známý vynikající 

společník P. Vendelín Figar, učitel náboženství na c. k. učitelském ústave. Pozdě se loučili členové společnosti, 

aby při ranním rozbřesku vyrazili na výlet na Hukvaldy.“ 
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