
Historická budova zemědělské školy v Bruntále 
- nyní budova územního pracoviště KHS MSK 

 
Nutnost dát zemědělskému ženskému dorostu fundované teoretické a praktické vzdělání byla 
impulsem ke zřízení tohoto školního zařízení. Se stavbou školy na severním okraji města bylo 
započato v létě roku 1907 a v prosinci 1908 byla škola hotova. Projektantem a stavitelem této 
budovy by měl být Robert Mildner. Velká troj/čtyřpodlažní budova obdélníkového půdorysu 
s členitou sedlovou a valbovými střechami, dvěma rizality zakončenými hrázděnými štíty, 
velkými členěnými okny a monumentálním vstupem vycházela z pojetí tzv. „národního 
stylu“. Přízemí bylo obloženo dřevěnými trelážemi.  V přízemí byl byt správce, v patře 
kanceláře a učebny a v horních patrech a podkroví ubytovací a bytové jednotky.  Škola byla 
umístěna v zahradě za laťkovým plotem. Učitelský sbor sestával z ředitele, učitele 
zemědělství a domácí hospodyně. Praktické vyučování v mlékárenství, vedení mléčného 
hospodaření, praktickou výuku dojení, krmení a péče o stav zvířat obstarávala vyučující 
z připojeného zemědělského hospodářství. V roce 1939 byla škola připojena k obdobné 
v Rýmařově. „Hospodyňská škola“ obnovila výuku k 1. 9. 1946. Objekt byl později předán 
sjednocovanému zdravotnictví a dlouhá léta zde sídlila Okresní hygienická stanice a dnes její 
nástupnická organizace. 
 
1960 
Zřízena OHS Bruntál sloučením tří bývalých OHS, v budově na Zahradní ul. 5 v Bruntále  
(budova ředitelství NsP Bruntál), v budově tehdy ještě sídlily i další instituce 
 
1973 
K 1.1.1973 byla celá budova uvolněna pro potřeby OHS – zahájena rekonstrukce laboratoří 
a celé budovy po etapách. Ukončení v roce 1974. 
 
1996 
Rozhodnuto o provedení přístavby budovy OHS, přístavba obsahovala rekonstrukci provozu 
varny a umývárny mikrobiologického oddělení, přístavbu hygienických laboratoří, výstavbu 
provozů oddělení protiepidemického a novou zasedací místnost. 
 
2000 
Zahájena komplexní rekonstrukce staré budovy OHS, vybudovány oddělené provozy 
hygienických a mikrobiologických laboratoří včetně zázemí a pomocných provozů, 
dokončena kompletní rekonstrukce všech oddělení. Provedena výměna nosných konstrukcí 
budovy, podlah, oken, dveří, kompletní výměna inženýrských sítí, odvodnění suterénu 
budovy a sanace.  
 
2003 
K 1.1.2003 byly okresní hygienické stanice zrušeny. Současně vznikla Krajská hygienická 
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a budova se stala sídlem územního 
pracoviště Bruntál. 
 



 
 
Původní podoba objektu 
 

 
Budova OHS Bruntál v roce 1973 
 



 
Přístavby budovy OHS Bruntál (1998) 
 
 

 
Současná budova KHS – územní pracoviště Bruntál 


