
Plány pro stavbu Útulny vypracoval stavitel
Antonín Tepich, kter˘ rovnûÏ fiídil realizaci stav-
by. Útulna byla postavena jako vkusn˘ a poho-
dln˘ venkovsk˘ hostinec, kter˘ mohl poskytnout
turistÛm po dlouhé cestû potfiebné obãerstvení,
pfiípadnû i noãní odpoãinek. Podle moravsk˘ch
venkovsk˘ch staveb se vcházelo Ïudrem - pfií-
stavkem, chránícím pfied de‰tûm - do pfiedsínû,
která slouÏila souãasnû jako v˘ãep (nálevna).
K nûmu pfiiléhala síÀ Útulny, tj. hostinská míst-
nost, opatfiená dubov˘m lidov˘m nábytkem.
KuchyÀ v prvních letech provozu Útulny slouÏi-
la souãasnû jako byt hostinského. Z nálevny 
bylo moÏno sestoupit po schodech do sklepa,
vytesaného ve vápencové skále pod kuchyní.
Z pfiístavku bylo moÏno vystoupat po toãit˘ch 
schodech v kulaté vûÏiãce do ubytovací ãásti.
Nad hostinskou místností byla noclehárna pro
12 osob, nad kuchyní a v˘ãepem tzv. ‰lapáck˘
pokoj (tfiílÛÏkov˘), vyhrazen˘ ãlenÛm KâT
a hostÛm. Horní ãást vûÏiãky byla upravena jako
rozhledna, do níÏ se vystupovalo po Ïebfiíku.

Sokl objektu byl proveden z vápence láma-
ného na místû a zdi pfiízemní ãásti byly vy-
zdûny cihlou. Schody do podkroví byly 
zámûrnû umístûny mimo budovu, aby nezabí-
raly místo v hostinské místnosti. Stropy v‰ech
pfiízemních místností byly trámové, v hostin-
ské místnosti neomítané a hoblované. V prÛ-
bûhu stavby bylo z dÛvodÛ úspor nákladÛ 
upu‰tûno od pÛvodnû navrÏeného kazetového
stropu. Ze stejného dÛvodu byla z projektu
vynechána okna v hostinské místnosti a ku-

chyni na zadní stranû Útulny. Podlaha nálevny
a kuchynû byla opatfiena ‰amotovou dlaÏbou,
v hostinské místnosti byla podlaha dubová,
schody kamenné.

Dfievûné podkroví spoãívalo na stropních trá-
mech, pfieãnívajících pfies zdivo v pfiízemí, stûny
noclehárny byly opatfieny hoblovan˘m bednû-
ním, stûny ‰lapáckého  pokoje omítan˘mi sádro-
v˘mi deskami. Celá stavba byla zvenãí pfiizpÛ-
sobena stavbám charakteristick˘m pro morav-
ské lidové stavby, stfiecha byla pokryta ‰indelem. 

Není bez zajímavosti, Ïe stavitel Tepich re-
alizoval stavbu se tfiemi zedníky a ãtyfimi tesa-
fii za pouh˘ch 12 t˘dnÛ. Celkové náklady
stavby byly Klubem turistÛ vyãísleny ãástkou
3.200 zlat˘ch. Chata byla dokonãena dne 15.
srpna 1895 a svému úãelu slavnostnû pfiedána
25. srpna téhoÏ roku. Jednalo se o první turis-
tickou chatu v âeském království, postavenou
KâT.  Byla tak zaloÏena tradice turistiky v tzv.
Moravském ·v˘carsku, ale také tradice po-
dobn˘ch ubytovacích zafiízení zfiizovan˘ch
Klubem ãesk˘ch turistÛ. 

Poãátkem dvacát˘ch let minulého století v‰ak
jiÏ objekt nevyhovoval stoupajícímu cestovnímu
ruchu a okolí bylo zohyzdûno nouzovû pofiizo-
van˘mi pfiístavky. Pfiipravovanou adaptaci chaty
v‰ak pfiekazil poÏár dne 15. 12. 1927, jehoÏ pfií-
ãina nebyla nikdy dostateãnû vy‰etfiena.

Nová budova byla projektována jako plnû 
vyhovující restaurace s roz‰ífiením poãtu hostin-
sk˘ch pokojÛ v I. poschodí. Situaãnû byla budova
fie‰ena tak, aby mohlo b˘t vyuÏito prostranství
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pfied objektem a novû budovaná hospodáfiská
ãást byla kryta chatou. Náklady stavby vãet-
nû vodovodu a vnitfiní kanalizace 
byly rozpoãtovány ãástkou 600 000 Kã.
Financování stavby bylo zaji‰tûno plnûním
z pojistné smlouvy, nájemn˘m z Maco‰-
sk˘ch jeskyní, hypotékou z pozemkÛ, pÛjã-
kou od a.s. Moravsk˘ kras a rovnûÏ dary od
jin˘ch turistick˘ch odborÛ i jednotlivcÛ.
Novû postavená chata byla ve své dobû 
oznaãena za architektonicky i stavebnû do-
konalou. Stavba, kterou podle plánÛ Ing.
arch. ZadraÏila provádûl stavitel Jalov˘
z Blanska, byla zahájena 2. kvûtna 1928
a je‰tû téhoÏ roku dokonãena. Dostala název
„Jubilejní chata” a k jejímu slavnostnímu o-
tevfiení do‰lo dne 4. listopadu 1928 za pfií-
tomnosti mnoha v˘znaãn˘ch hostÛ. Po roce
1948 byla chata znárodnûna, pozdûji ji pfie-

vzal v rámci restituce Klub ãesk˘ch turistÛ
Praha a nyní je v majetku soukromé osoby.

Text: Ivo ·telcl, foto: archiv I. ·telcla

Na rok 2015 pfiipadá 120. v˘roãí postavení Útulny na Maco‰e. Impulsem
ke stavbû se stal první spoleãn˘ v˘let novû zaloÏeného brnûnského odbo-
ru KâT dne 27. 8. 1894 do Blanska a na Macochu. Je‰tû v roce 1894 byly
za úãelem v˘stavby Útulny zakoupeny od tfií vilémovsk˘ch obãanÛ pozem-
ky o celkové plo‰e 472,55 m2, mezi ãleny KâT byla vypsána bezúroãná
pÛjãka 600 zlat˘ch a shánûny byly dary a subvence. 
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