
Nejkrásnější škola

Bohumil Chvojka (1886‒1962)
Rodák z Bezděkova poblíž Pardubic absolvoval studium architektury na pražské tech-
nice (1912) a po práci na Balkáně a válce nastoupil v roce 1919 jako profesor na Čsl. 
průmyslové škole v Plzni, kde později zastával funkci přednosty odboru, v letech 1943–
1948 byl ředitelem školy. Paralelně s pedagogickou činností pracoval jako soukromý 
architekt, po roce 1948 působil v plzeňském Stavoprojektu. V meziválečném období 
realizoval celou řadu významných budov v Plzni. Podstatné jsou zejména jeho projekty 
pro nové Denisovo nábřeží Radbuzy, českobratrský kostel M. J. Husa, Jubilejní okresní 
dětský domov na Lochotíně a tzv. Kroftovy domy Měšťanského pivovaru. V první polo-
vině 20. let tvořil v kubistickém a tzv. národním stylu, později přešel k funkcionalismu.
 

František Vachta (1886‒1930) 
Pocházel ze Strakonic, v Plzni absolvoval tzv. Mistrovskou školu stavební a stal se zde 
stavitelem a mistrem tesařským. Úzce spolupracoval s Bohumilem Chvojkou, a to na-
příklad na stavbě českobratrského kostela v Plzni a I. etapě rekonstrukce zámku Střel-
ské Hoštice. Podle projektu architekta Hanuše Zápala Vachta realizoval budovu plzeň-
ského krematoria (1926).  

Návrh školní budovy v Čisté je s největší pravděpodobností rovněž výsledkem spoluprá-
ce Bohumila Chvojky a Františka Vachty. Svědčí o tom jak architektonická podobnost 
celkového prostorového rozvržení, řešení fasád, tak i pojetí některých interiérových 
detailů školní budovy a dokonce zpracování výkresů s dalšími Chvojkovými pracemi. 
Školní budovu jako Chvojkovu realizaci zmiňuje v polovině 20. let I. díl Malého slovní-
ku naučného. Pozdější absence této stavby v seznamech architektova díla může sou-
viset s tím, že Chvojka teprve po roce 1925 uskutečnil své zásadní projekty.

Medailonky B. Chvojky a F. Vachty připravil Petr Domanický, Západočeská galerie v Plzni, p. o.

Budova školy v Čisté byla postavena 
v letech 1924–1926 podle projek-
tu plzeňského stavitele Františka 

Vachty. Některé okolnosti však nasvěd-
čují, že skutečným autorem projektu 
byl významný plzeňský architekt Bohu-
mil Chvojka, se kterým František Vachta 
spolupracoval. Podobnost školy v Čisté 
s dalšími Chvojkovými stavbami je více 
než nápadná (viz připojené medailonky 
obou tvůrců). 

Škola v Čisté se během staletí několi-
krát stěhovala. V letech 1868–1926 byla 
umístěna v bývalém hostinci U Hrabě-
te Kolovrata v ulici J. A. Komenského  
(čp. 89). V roce 1887 měla škola pět tříd 
a 408 žáků, tedy průměrně přes osm-
desát dětí v jedné třídě. V roce 1892 už 
bylo jen v páté třídě stěží představitel-
ných 102 dětí. 

Kvůli nedostatečné kapacitě i nevyho-
vujícím hygienickým podmínkám bylo 
už v prvních letech 20. století rozhodnu-
to o vybudování nové školní budovy. Její 
projekt vypracoval začátkem desátých 
let stavitel Ferdinand Slabý, rodák z blíz-
kých Hedčan a autor architektonické-
ho řešení tamní novorenesanční školní 

budovy. Realizaci projektu však zhatila 
první světová válka.

V roce 1920 se Čistá domohla po dlou-
holetém snažení otevření měšťanské 
školy a jejím ředitelem byl jmenován do-
savadní odborný učitel měšťanské školy 
v Kralovicích Vilém Ješke. Energický čty-
řicátník záhy stanul v čele stagnujícího 
hnutí za postavení nové školní budovy. 
Chvályhodné ideji se ale stavěla do ces-
ty řada obtížných překážek včetně vyso-
kých cen stavebních prací a materiálu či 
neochoty spádových obcí podílet se na 
stavebních nákladech, ale i ostrý odpor 
části místních obyvatel proti stavbě, kte-
rý vyústil až v protestní petici, která se 
však nesetkala s velkým ohlasem.

Nový projekt školní budovy vypraco-
val začátkem dvacátých let zdejší rodák, 
stavitel v pražských Nuslích Augustin 
Korb. Nedlouho před zahájením stavby 
však byl jeho návrh zamítnut jako nevy-
hovující. Nový projekt narychlo vypra-
coval plzeňský stavitel František Vachta. 
Základní kámen nové školní budovy byl 
položen 18. června 1924.

Vyučování v nové školní budově zača-
lo 1. září 1926 a ředitel Vilém Ješke mohl 
se zadostiučiněním zapsat do školní kro-
niky: „Hlavní podmínka úspěšné práce 
školní jest vyplněna – moderní budova 
školní. Na dané poměry jest nejkrásnější 
a nejvhodnější budovou školní na celém 
okresu, ba snad i v celém venkovském 
kraji. Bylo jí nutně třeba, neboť stará 
škola naopak byla nejhorší školou širo-
ko daleko. Po šesti letech vysilující práce 
až do nemožnosti přivedl jsem s pomocí 
městského zastupitelstva, místní školní 
rady a učitelského sboru veliké dílo ke 
zdárnému konci.“

Vilém Ješke opustil Čistou v roce 1927, 
neboť byl jmenován okresním školním 
inspektorem v Lounech. Škola, kterou 
svým úsilím pomohl vybudovat, je i dnes 
chloubou Čisté. Nejen svým působivým 
zevnějškem, ale hlavně svými úspěchy.

 

O postavení budovy z let 1924‒26 se zasloužil ředitel školy Vilém Ješke

Stará škola

Panorama městečka před rokem 1924 Kopání základů (1924)

Návrh průčelí

Domy čp. 126-128, 
jejichž místo zaujala nová školní budova

Fotograf i poskytl Státní okresní archiv v Lounech

Vilém Ješke


