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S vůní ohně a bylinek
Vítejte ve Znojmě! Když Valerie s Davidem čekají hosty, roztopí krb v mázhauzu a celý dům prodchne 
příjemné teplo a vůně plápolajícího ohně. V pokojích, které už jsou vytápěné plynovým topením, vás 

zase přivítá jemné aroma přírodních bylinných olejů. V kamenném domě ze 13. století je i v zimě krásně 
útulno.  TEXT  PAVLÍNA BLAHOTOVÁ   FOTO BOYS PLAY NICE

SKLÍPKOVÁ KLENBA V MÁZHAUZU Ve Znojmě je to jedna ze čtyř 
původních dochovaných kleneb, a jako jediná v přízemí. Před 
restaurováním bylo třeba dům „stáhnout“, aby se nerozjel, protože 
měl špatnou statiku. Restaurátor pak klenbu očistil tzv. na líčko, 
začistil praskliny a spáry a znovu natřel vápennou barvou.

     

UMYVADLO V MÁZHAUZU Vyzděný pult má desku z travertinových obkladů, místo umyvadla lavor a kryt 
žárovky je ze smaltovaného cedníku. Interiérové hry s detaily si užívají Valerie s Davidem společně.
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VSTUP DO ROMANTICKÉ MÍSTNOSTI Byla prvním apartmánem uvedeným do provozu, kdy 
hosté ještě přeskakovali prkna přes vykopávky na dvoře. Kovářské i truhlářské práce 

zadával David řemeslníkům doma na vsi a často si věci vyráběl s nimi. 

VALERIE 
A DAVID 

KOZELŠTÍ
 Manželé, 

rodiče malé 
dcerky a taky 
parťáci, kteří 

se ve svých 
nápadech 
navzájem 
podporují 

a doplňují.
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ům, kde do 50. let minulého 
století fungovala pekárna, byl 

už dlouho ruinou a vlastně i squatem 
s vykopnutými vraty. Když se Valerie 
s Davidem v roce 2015 přestěhovali 
natrvalo do domku v nedaleké vesnici, 
chodili docela často kolem a spíš intuitivně 
vnímali, že je na prodej. Byl na prodej tak 
dlouho, až se z intuice stal pokus o plán. 
„I když jsme se pak s majitelem bývalé 
pekárny sešli a z prohlídky domu jsme 
měli úžasný pocit, stejně jsme na něm 
nijak nelpěli, spíš jsme jen čekali, jestli 

to klapne,“ vzpomíná Valerie. Bydleli ve 
svém, v domě, který David se svým otcem 
postupně dal dohromady, a tak je nic 
k další investici nenutilo. Ale ten pocit, 
že zachrání starý krásný dům se vzácně 
zachovaným mázhauzem! „Mám to v sobě 
odmalička, kamarádky z gymplu mi 
zrovna nedávno připomněly, že jsme spolu 
prolézaly staré domy… Já už na to skoro 
zapomněla. Manžel je zase šikovný stavař, 
který se nebojí práce a dům, v němž nyní 
žijeme, si s otcem rekonstruovali původně 
jen tak pro radost a pro budoucí 

D

Dekorace v pokojích, které 
vyráběla Valerie, mají jediné téma: 

chléb a vše, co s ním souvisí. . . CIHLOVÝ APARTMÁN 
Mosazné postele 
evokují 30. léta, 

stolek tvoří 
štokrle po babičce 

a lampička má nohu 
ze staré bandasky. 

V tomto pokoji 
je ještě zajímavá 

zachovaná podlaha, 
kterou nebylo třeba 

měnit, jen povrchově 
upravit hydrovoskem.

☛
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investici – nakonec k němu ale získal 
vztah, a když jsme se rozhodli pro rodinný 
život na venkově, stal se naším domovem. 
Jak se říká, první dům by se měl věnovat 
nepříteli. Získali jsme na něm spoustu 
zkušeností, a také možná proto jsme už do 
rekonstrukce bývalé znojemské pekárny 
vstupovali poučení a z její realizace 
máme radost,“ říká Valerie. Zatímco její 
muž řešil stavbu a při výrobě kovářských 
a truhlářských prací často osobně asistoval, 
aby dosáhl přesně toho, čeho chtěl, Valerie 
se věnovala řešení interiérů. Nápady na 
lampičky ze starých bandasek a stínidla ze 
smaltovaného cedníku jsou její, ale David 
je vyráběl, takže jde o společnou práci. 
Nepřehlédnete ani dekorace, které mají 
symbolicky připomínat bývalou pekárnu  
– kytky z obilí nebo třeba pecen chleba… 

NOVÁ ÉRA PENZIONU
Budova je v současnosti zrekonstruovaná 
asi ze 70 % a manželé mají před sebou 
ještě spoustu práce. Přestože rekonstrukce 
stavební památky nebyla jednoduchá a bylo 
nutné ji provádět společně s památkáři, 
hlavní budova je už téměř hotová. V místě 
bývalé pekárny a obchodu je dnes Kabinet 
ilustrace a fotografie. V samotném domě 
funguje penzion Stará pekárna L. P. 1290, 
který láká většinou úžasné hosty. Jak říká 
Valerie: „Skákali tu ještě přes příkop od 
archeologických vykopávek, ale neodradilo 
je to a užívali si pobyt v naklizené a voňavé 
Romantické  komnatě, kterou jsme otevřeli 
jako první. Nyní je už zprovozněno šest 
apartmánů, ale tím jsme tady zdaleka 
neskončili. Naše holčička začala 

1 a 2/ ARCHEOLOGICKÝ 
PRŮZKUM Našly se tady 
keramické střepy, díky nimž 
se podařilo dům datovat  
do roku 1290. Kovové nálezy 
ani kostry tu ale nebyly…

4/ PRŮHLED DO PŘÍRODNÍHO APARTMÁNU Jednoduchý nábytek navazuje na prvorepublikový styl – dřevěné postele, toaletky, thonetky… Něco staré, 
něco nové, vše je ale v kombinaci dřevo a bílá, a proto spolu všechno ladí.  5/ VSTUP DO TŘÍ APARTMÁNŮ V 1. PATŘE ČÁSTI Z 19. STOLETÍ Při rekonstrukci 
se majitelé nechali vést starými fotografiemi, ilustracemi a tím, co jim dům sám nabídne. Některé části jsou oškrábané na původní vápenné omítky.

3/ PRACOVNÍ KOUT V PŘÍRODNÍM APARTMÁNU Průmyslový charakter původní stavby 
připomínají tovární okna vyrobená ve vlastním ateliéru Coelsol.cz. V dřevěném rámu 
působí elegantně. Starý pracovní stůl je z blešího trhu a thonetka z vlastních zdrojů. 

„V každém 
zrekonstruovaném 

pokoji jsme 
i přespali, abychom 

se přesvědčili, že má 
atmosféru, kterou 

jsme si přáli.“
Valerie Kozelská, majitelka penzionu

☛
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chodit do školky, a tak zvažujeme, že si 
zjednodušíme život, přestaneme pendlovat 
mezi dvěma domy a usadíme se tu taky. 
Znojmo přece jen nabízí víc možností ke 
vzdělávání a my nebudeme muset pořád 
sedět v autě a jezdit sem a tam,“ prozrazuje 
Valerie budoucí plány. I tentokrát se na 
ně s Davidem nijak neupínají, nechávají si 
prostor a věří, že jim události samy půjdou 
naproti. „Ono už se to vlastně přirozeně 
děje – při současných cenách energií 
a pohonných hmot je logické soustředit 
většinu svých aktivit na jedno místo, takže 
si na myšlenku racionálnějšího způsobu 
života snadno zvykáme,“ hodnotí Valerie 
dnešní situaci. Vzhledem k tomu, že na 
každé staleté zdi mají otisk svých rukou 
a v každém krásném pokoji přespali, vrátí 
se vlastně domů. A jejich dům, kterému 
vdechli nový život, jim to bohatě vrátí.

Více info: Podívejte se na stránky 
www.1starapekarna.cz.

1/ KOUPELNA 
K modernímu 

umyvadlovému 
stolku Valerie 

přidala zrcadlo 
v obrazovém rámu.  
2/ KOMÍN VE STARÉ 

PEKÁRNĚ Tady se 
udilo, ale zachovaná 

je i pec na chleba.
Jednou se tu zase 

bude péct!

3/ CIHLOVÝ APARTMÁN Mnozí Znojemani si 
vzpomenou na břízu, která rostla z fasády. V tom 
místě zeď odpadla a David ji po rekonstrukci 
nechal přiznanou, jako svědka doby.
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