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1. Úvod 

Tvrz Pasovary se nachází v zaniklé stejnojmenné vesnici, která byla po druhé světové válce 

přičleněna do obce Světlík. Pasovary leží asi 17 km jihozápadně od Českého Krumlova, 

v oblasti, osídlené až do poloviny 20. století německým obyvatelstvem. Jeho odsun po druhé 

světové válce způsobil zánik většiny zdejších vesnic a městeček.  

Domy ve vesnici Pasovary byly rozbořeny Československou armádou a dnes po nich není 

téměř ani stopy. Výjimkou je bývalá hospoda na stavební parcele 13 na severním okraji 

bývalé vsi, kterou současní majitelé zvedají z ruin, a tvrz s přilehlými budovami. Z areálu tvrze 

zůstala pouze věž a žalostné zbytky zdí staveb v její těsné blízkosti. V roce 1958 byla za 

kulturní památku zapsána „zřícenina tvrze Pasovary“. Její areál postupně dále chátrá. 

Pokračující degradaci zdí tvrze nezabránily ani opravy provedené během posledních třiceti 

let, protože byly příliš malého rozsahu a nebyl nastolen režim pravidelné údržby tohoto 

areálu.  

Nynější průzkum probíhá v návaznosti na změnu majitelů této kulturní památky, která 

nastala na sklonku roku 2018. Čtyři noví spoluvlastníci se rozhodli zachránit alespoň 

nejdůležitější konstrukce postupně se rozpadající tvrze. Geodetickou firmou „CePT s.r.o. – 

Geodetické služby a GIS“ Tomáše Dolanského byly zaměřeny sklepy (jejich půdorysy a řezy) a 

 přízemí (půdorys) areálu tvrze. Zaměření je stěžejním výsledkem první etapy tohoto 

průzkumu.  

Aby bylo možné zorientovat se ve změti torzálně zachovaných zdí, z nichž většinou nebylo 

v terénu možné vyčíst ani základní půdorysný rozsah někdejších objektů, soustředili jsme se 

v tomto elaborátu na základní identifikaci jednotlivých staveb v blízkosti věže.  

 

2. Objekty areálu tvrze  

O historii vysídlené a následně zničené vesnice Pasovary je dosud známo jen nemnoho 

informací. Pionýrskou a dosud nepřekonanou prací je průzkum tvrze Michaela Rykla, 

publikovaný v roce 1985. Ve svém článku se soustředil hlavně na nejstarší stavby tvrze, které 

zaměřil v úrovně sklepů, přízemí a patra (příloha 7). Ostatních objektů, které se na jádro 

tvrze v mladší době nabalily a vytvořily dosti nepřehlednou srostlici, se letmo dotkl pouze 

v textu.1 

Starší katastrální mapy z roku 18292 a 18713 podávají o jednotlivých budovách areálu tvrze 

jen velmi hrubou a zčásti zkreslenou představu, současná katastrální mapa zachycuje jen 

                                                           
1
 Michal Rykl, Pasovary. Přehled stavebního vývoje české středověké tvrze. Památky a příroda, 1988, č. 48, s. 

142-146. 
2
 Pasovary, originální mapa stabilního katastru obce Velké Strážné (Gross-Drossen) z roku 1826, ÚAZK, sign. 

1793. 
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jednu velkou parcelu zahrnující jen část bývalého areálu tvrze, a v příslušném archivním 

fondu4 nebyly nalezeny žádné plány.  

Nejspolehlivějším podkladem pro rozpoznání rozlohy jednotlivých objektů se nám stal 

letecký snímek Pasovar z roku 1949 (příloha č. 3).5 Při delším studiu snímku a jeho porovnání 

s několika zachovanými fotografiemi některých budov bylo možné rozpoznat jednotlivé 

budovy a leckdy i sklon jejich střech. V tomto snímku jsme obtáhli půdorysy všech budov, 

které je možné pokládat za „areál tvrze“ v podobě, do jaké se rozrostl do poloviny 20. století. 

Jednotlivé budovy jsme označili písmeny (příloha č. 4). Je to vodítko pro nejjednodušší 

prostorovou identifikaci budov, které se nedochovaly buď vůbec, nebo jen v torzovité 

podobě, a o jejichž historii, stavebním vývoji a podobě máme dnes buď žádné, nebo dílčí 

poznatky. 

Písmena označující budovy areálu tvrze jsme v tomto elaborátu propsali do všech grafických 

dokumentů, zachycujících budovy tvrze, i do všech textů, abychom co nejvíce usnadnili 

orientaci v areálu tvrze.     

K základnímu přehledu těchto budov označených písmeny jsme v příloze č. 5 tohoto 

elaborátu přiřadili čísla parcel a čísla popisná, převzatá z map stabilního katastru z roku 1826 

a její reambulované verze z roku 1871. Tento přehled poslouží jednak pro orientaci přímo 

v těchto mapách, jednak při budoucí zpracovávání archivní rešerše. 

Pro základní představu o podobě nejvýraznějších budov areálu prezentujeme v přílohách  

č. 9–13 jejich aktuální a pokud možno i historické fotografie. Výběr objektů je dán mírou 

zachování jejich konstrukcí nebo existencí jejich starších snímků. Vybrány byly následující 

objekty: věž (A), tvrz (B, snad i C), renesanční palác (F a G), jihozápadní část areálu tvrze (B, C, 

D, E, P, R, Q, S1, S2) a hospodářské stavby v severní části areálu tvrze (T, U). 

 

3. Stručný nástin stavební historie tvrze  

Tvrzí Pasovary se v nové době poprvé podrobně zabýval Michael Rykl, který svůj průzkum 

včetně zaměření sklepů, přízemí a patra publikoval v roce 1985.6 Od té doby se stavební 

historii pasovarské tvrze nikdo nevěnoval.  

Nejstarší písemné zmínky o vesnici Pasovary pocházejí z konce 13. století. Původní tvrz 

obsahovala věž (A) a palác (B), který stál poblíž věže z jihovýchodní strany. Hranolová věž 

                                                                                                                                                                                     
3
 Pasovary, reambulovaná mapa stabilního katastru obce Pasovary (Passern) z roku 1871. Katastrální úřad pro 

Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov.  
4
 Státní okresní archiv Český Krumlov, fond Archiv města Český Krumlov. Tvrz pasovary patřily od roku 1620 až 

do provní poloviny 20. století městu Český Krumlov. 
5
 https://kontaminace.cenia.cz/. 

6
 Michal Rykl, Pasovary. Přehled stavebního vývoje české středověké tvrze. Památky a příroda, 1988, č. 48, s. 

142-146. 

https://kontaminace.cenia.cz/
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čtvercového půdorysu se dodnes dochovala do třetího patra, pochází pravděpodobně 

z druhé poloviny 14. století. Ve východní stěně druhého patra věže je umístěn hrotitý vstupní 

portál, který se obrací proti sousední budově tvrze, odkud se do věže vstupovalo z jejího 

druhého patra či podstřeší. Z tvrze, vestavěné do nepravidelné hradební zdi, se dochoval 

hlavně sklep sklenutý na střední pilíř, který tuto budovu datuje až do 15. století – byla tedy 

zřejmě nástupkyní staršího objektu.    

Nejspíše až za držby Višňů z Větřní (1472–1620), prošla tvrz několika etapami výrazných 

přestaveb, které s sebou nesly také přeřešení hlavní příjezdové komunikace, vedoucí 

původně zřejmě od východu, tedy z centra vesnice.  

V nejstarší fázi přestavby bylo k severní hradbě zvenku přistavěno rozlehlé obytné křídlo – 

(zčásti) podsklepený renesanční  palác (F, G). V úrovni sklepa, jevícím podle Rykla ještě 

značně archaické rysy,  lze tuto stavbu snad ještě označit za pozdně gotickou. V nevelkém 

časovém odstupu, nejspíše ještě v období renesance, byla západní část paláce (F) 

přepatrována. 

Stavbou tohoto paláce byl zřejmě zaslepen přístup od východní strany. Zřejmě poté byl 

přístup přeložen a veden mezi věží (A) a jižní hradbou, přímo do nádvoří byl přístup novou 

branou vloženou mezi východní stranu věže a středověký palác (B). 

V další fázi renesanční přestavby bylo k severní zdi středověkého paláce (B) přistavěno úzké 

křídlo směrem do nádvoří. 

Také věž (A) prošla v renesanci stavební úpravou – byla v přízemní opatřena hřebínkovou 

klenbou se styčnými lunetami, třetí patro hladkou valenou klenbou.  

Renesanční přestavbou se Pasovary dostaly na vrchol svého vývoje a zařadily se k nejlépe 

vybaveným venkovským sídlům.   

Po příchodu císařských vojsk v roce 1620 Jan Višně z Větřní odešel z Pasovar. V roce 1623 mu 

byly konfiskovány tvrz, dvůr, ves, pivovar a dvě štěpnice v Pasovarech a i další majetky, jež 

byly prodány městu Český Krumlov, v jehož majetku tvrz zůstala až do první poloviny 20. 

století. 

Během této doby se tvrz různými užitkovými dostavbami změnila ve shluk několika stavení. 

Ke starší fázi asi patří nové východní křídlo (J?), vyznačující se poměrně silnými zdmi. Staršího 

původu zřejmě budou i stavby severně od věže (E), kde vznikly tři klenuté místnosti.  

Prostor bývalé brány (B), vzniklé u JZ rohu věže, byl zasypán a přizděn.  

Nový přístup zřízen opět od východu – kvůli němu byla zřejmě stržena východní zeď 

renesančního paláce (G) a vytvořena tak dlouhá chodba vedoucí na nádvoří (procházela 

zřejmě pozdějším objektem J). 

Později vznikly další objekty kolem tvrze i ve dvoře (H), který se změnil téměř o polovinu.  
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Zatím nevíme, jaký vliv na stavební vývoj tvrze mohly mít požáry zaznamenané v letech 1836  

a 1907. 7 

V roce 1970 byla tvrz podle dekretu 12/45 Sb. jako konfiskát převedena do správy Státního 

statku Šumava, odštěpného závodu 02 Frymburk. 

V roce 1987 byla v patře středověkého paláce (B), na zdi související s věží, objevena malba, 

kterou M. Rykl v roce 1985 ještě neviděl, protože se odkryla až vlivem opadávání mladších 

vápenných nátěrů v důsledku povětrností eroze. Protože se na jaře 1989 zřítily další zdi 

paláce, bylo v témže roce přikročeno k sejmutí malby a jejímu restaurování, které v roce 

1990-1991 provedli akademičtí malíři Jan Severa a Jiří Říha v roce 1992. Restaurovaná malba 

byla dočasně uložena v kapli Svatého Kříže na Křížové Hoře v Českém Krumlově, v roce 1996 

byla instalována v prostorách nové budovy Státního okresního archivu Český Krumlov, kde se 

nachází dodnes.8  

 

4. Zaměření sklepů a půdorysu přízemí tvrze z roku 2019 

Vzhledem k přípravě oprav kleneb některých sklepů a dalších částí tvrze bylo zadáno 

zaměření tvrze, které provedl Ing. Tomáš Dolanský z firmy CePT s.r.o. – Geodetické služby  

a GIS z Českého Krumlova. Postupující degradace areálu již neumožnila dokumentaci  

a zaměření všech konstrukcí, které mohl ještě v roce 1985 zkoumat M. Rykl (příloha 7). 

V roce 2019 bylo vyhotoveno zaměření sklepů a přízemí. Současné zaměření zachytilo sklepy 

pod věží (A), středověkou tvrzí (B, C) a renesančním palácem (G, I), jak ukazuje příloha 6.  

Zaměření tvrze v původním měřítku je přiloženo k tomuto elaborátu. 

 

5. Plánované průzkumy areálu tvrze 

Základní identifikace jednotlivých objektů tvrze se bude v dalších etapách průzkumu dále 

zpřesňovat, budou prozkoumány dokumenty uchovávané na Katastrálním úřadě pro 

Jihočeský kraj (pozemkové knihy, geometrické plány) ve snaze zjistit novodobé dostavby  

a ubourávání. 

Pokračovat bude i geodetické zaměření areálu tvrze. Za účelem prohloubeného poznání 

stavebně historického vývoje tvrze bude za dohledu archeologů provedeno částečné odkrytí 

jejích některých konstrukcí, zejména v prostoru středověké tvrze (B).   

                                                           
7
 Michal Rykl, Pasovary. Přehled stavebního vývoje české středověké tvrze. Památky a příroda, 1988, č. 48, s. 

142-146. 
8
 NPÚ ÚOP České Budějovice, spisovna, spis k tvrzi Pasovary v obci Světlík. 
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Na základě nových poznatků bude aktualizováno stavebně historické vyhodnocení areálu 

tvrze.  
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7.1. Poloha Pasovar na turistických mapách 
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7.2. Pasovary na mapách stabilního katastru z let 1826 a 1871 

 
Pasovary, originální mapa stabilního katastru obce Velké Strážné (Gross-Drossen) z roku 1826 (ÚAZK, sign. 
1793). Na stavebních parcelách černě psána čísla parcelní. 
 

 
Pasovary, reambulovaná mapa stabilního katastru obce  Pasovary  z roku 1871. (Katastrální úřad pro Jihočeský 
kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov).  
Na stavebních parcelách černě psána čísla parcelní; červeně psána čísla popisná.



Pasovary – tvrz (ČK), první etapa průzkumu. Základní identifikace objektů v areálu zříceniny tvrze  

a komentář ke geodetickému zaměření, provedenému Tomášem Dolanským. Hansová, Šnejd (09/2019)                 s. 11 /30 

 

 
Pasovary, originální mapa stabilního katastru obce Velké Strážné (Gross-Drossen) z roku 1826 (ÚAZK, sign. 
1793) – detail areálu tvrze. Čísla stavebních parcel psána černě (nejsou zde uváděna čísla popisná). 
 

 
Pasovary, reambulovaná mapa stabilního katastru obce  Pasovary  z roku 1871. (Katastrální úřad pro Jihočeský 
kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov) – detail areálu tvrze.  
Na stavebních parcelách černě psána čísla parcelní; červeně psána čísla popisná.



Pasovary – tvrz (ČK), první etapa průzkumu. Základní identifikace objektů v areálu zříceniny tvrze  

a komentář ke geodetickému zaměření, provedenému Tomášem Dolanským. Hansová, Šnejd (09/2019)                 s. 12 /30 

 

7.3. Pasovary na letecké mapě z roku 1949 

 
Pasovary, letecký snímek z roku 1949 (https://kontaminace.cenia.cz/), dole detail tvrze 
 

https://kontaminace.cenia.cz/


Pasovary – tvrz (ČK), první etapa průzkumu. Základní identifikace objektů v areálu zříceniny tvrze  

a komentář ke geodetickému zaměření, provedenému Tomášem Dolanským. Hansová, Šnejd (09/2019)                 s. 13 /30 

 

7.4. Orientační zákres jednotlivých objektů v areálu tvrze  
 

 
Zákres objektů areálu tvrze do leteckého snímku z roku 1949. Písmeno A označuje věž.  
 

 

 
Orientační 
označení 
jednotlivých 
objektů tvrze 
v reambulované 
mapě stabilního 
katastru z roku 
1871 
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a komentář ke geodetickému zaměření, provedenému Tomášem Dolanským. Hansová, Šnejd (09/2019)                 s. 14 /30 

 

7.5. Legenda objektů, zachycených na letecké fotografii z roku 1949, a jejich parcelní  

a popisná čísla platná v 19. století 

Základní identifikace jednotlivých objektů (dnes v rozvalinách a z části zaniklých) se týká v prvé řadě 
rozpoznání jejich půdorysu. Byla provedena zejména na základě letecké fotografie z roku 1949, zde 
publikovaných historických fotografií a map stabilního katastru.  
 

  

OBJEKTY,  
existující v roce 1949 

reambulovaná 
mapa stabilního 
katastru z roku 

1871 

Orig. mapa 
stabil. katastru 

z roku  

1829 
číslo 

popisné 
číslo 

parcelní 
číslo parcelní 

A středověká třípatrová hranolová věž tvrze 23 25 25 

B patrová tvrz středověkého původu s renesančními 
dostavbami 

2 24 24 

C přízemní objekt, přistavěný k J straně tvrze 2 24 24 

D patrový objekt o 4 okenních osách v západním a rovněž  
i v jižním průčelí 

23 25 25 

E objekt nepravidelného půdorysu na SZ straně věže 19 26 26 

F renesanční palác 24 28 28 

G renesanční palác 24 28 28 

H zatím blíže neurčitelný objekt, dnes zcela v rozvalinách, 
jeho část stála na parcele 277) 
 

27 27 28 (?) 

I objekt navazující na renesanční palác 27 27 28 (?) 

J patrový objekt s polovalbičkou na východní straně 2 24 27 

K patrně hospodářský objekt, součást usedlosti čp. 30 30 29 29 

L patrně obytná budova usedlosti čp. 30 30 29 29 

M objekt, jehož Z křídlo postaveno po r. 1871 2 24 23 

N zatím blíže neurčitelný objekt, dnes zcela v rozvalinách - - - 

O objekt postavený po roce 1871 na poz. parc. č. 214, kde 
ještě roku 1829 stála budova nepravidelného půdorysu 

- - 22 

P patrová obytná budova usedlosti čp. 19 19 26 26 

Q patrně hospodářská budova usedlosti čp. 19 19 26 26 

R patrně hospodářská budova usedlosti čp. 19 19 26 26 

S1 vjezdová brána usedlosti čp. 19 19 26 26 

S2 ohradní zeď jižně od objektu D (čp. 23) ? ? ? 

T hospodářská stavba 24 28 28 

U hospodářská stavba přistavěná k objektu T před 1949 - - - 
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7.6. Objekty zaměřené v roce 2019 – orientační plány 

  
Pasovary, letecké foto z r. 2012 Pasovary, letecké foto z r. 1949 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pasovary, areál tvrze,  
zaměření přízemí, Tomáš Dolanský (CePT s.r.o.), 2019  

Pasovary, areál tvrze,  
zaměření sklepů, Tomáš Dolanský 
(CePT s.r.o.), 2019 



Pasovary – tvrz (ČK), první etapa průzkumu. Základní identifikace objektů v areálu zříceniny tvrze  

a komentář ke geodetickému zaměření, provedenému Tomášem Dolanským. Hansová, Šnejd (09/2019)                 s. 16 /30 

 

7.7. Zaměření areálu tvrze Michaelem Ryklem z roku 19859  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasovary - tvrz,  
půdorys přízemí,  
M. Rykl, 1985 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasovary - tvrz,  
půdorys sklepa, M. Rykl, 1985 

                                                           
9
 Michael Rykl, Pasovary. Přehled stavebního vývoje české středověké tvrze. Památky a příroda, 1988, č. 48, s. 

142-146.  



Pasovary – tvrz (ČK), první etapa průzkumu. Základní identifikace objektů v areálu zříceniny tvrze  

a komentář ke geodetickému zaměření, provedenému Tomášem Dolanským. Hansová, Šnejd (09/2019)                 s. 17 /30 

 

 
Pasovary - areál tvrze, axonometrický pohled, M. Rykl, 1985 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasovary - tvrz,  
půdorys patra, M. 
Rykl, 1985 
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7.8. Areál tvrze Pasovary na současné katastrální mapě   
 

 
 

 
 
 
 
Zákres parcely st. 17, na níž se 
nachází kulturní památka 
„zřícenina tvrze Pasovary“, 
v Památkovém katalogu NPÚ 
 
(https://geoportal.npu.cz/webappbu
ilder/apps/93/?se=Prostorov%C4%9
B%20identifika%C4%8Dn%C3%AD%2
0prvky%20IISPP&la=7&fk0=PRIR_CIS
&fv0=27877&zo=1 ) 

 

 
 

 
Současná katastrální mapa 
Pasovar, vyznačena parcela st. 17 
(https://nahlizenidokn.cuzk.cz/) 

 

 

 
Letecká mapa Pasovar z roku 
1949 s vyznačením objektů 
areálu tvrze.  
Tmavě žlutou čárou zakreslen 
přibližný rozsah současné 
stavební parcely č. 17. 

 

 

https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/93/?se=Prostorov%C4%9B%20identifika%C4%8Dn%C3%AD%20prvky%20IISPP&la=7&fk0=PRIR_CIS&fv0=27877&zo=1
https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/93/?se=Prostorov%C4%9B%20identifika%C4%8Dn%C3%AD%20prvky%20IISPP&la=7&fk0=PRIR_CIS&fv0=27877&zo=1
https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/93/?se=Prostorov%C4%9B%20identifika%C4%8Dn%C3%AD%20prvky%20IISPP&la=7&fk0=PRIR_CIS&fv0=27877&zo=1
https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/93/?se=Prostorov%C4%9B%20identifika%C4%8Dn%C3%AD%20prvky%20IISPP&la=7&fk0=PRIR_CIS&fv0=27877&zo=1
https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/93/?se=Prostorov%C4%9B%20identifika%C4%8Dn%C3%AD%20prvky%20IISPP&la=7&fk0=PRIR_CIS&fv0=27877&zo=1
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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7.9. Věž (objekt A) - historické fotografie a dnešní stav 

 

 

Pasovary, areál 
tvrze, pohled na věž 
od severozápadu, 
vpravo v popředí 
ruina objektu P 
nebo D, 1966 
(NPÚ ÚOP ČB, 
fotoarchiv, složka 
Pasovary) 

 

 

 

Pasovary, areál tvrze, pohled na věž od severozápadu, 
vpravo v popředí ruina objektu P nebo D, foto E. 
Eliášová, 2003  (NPÚ ÚOP ČB, fotoarchiv, složka 
Pasovary) 

 

Pasovary, areál tvrze, pohled na věž od západu,  
foto J. Hansová, 2019 
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Pasovary, areál tvrze, pohled na věž od 
severovýchodu.  Ve druhém patře V stěny 
věže středověký vstup do věže. Vlevo 
průjezd tvrze (=objektu B). Foto V. Babická, 
2019 
 

 

 
 
 
 
Pasovary, areál tvrze, pohled na věž od 
východu. Ve druhém patře středověký vstup 
do věže. Foto 1966  
(NPÚ ÚOP ČB, fotoarchiv, složka Pasovary) 
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 Pasovary, areál tvrze, věž - pohled od jihu, v popředí ruiny tvrze (objektu B a C), foto D. Šnejd 2019 
 

 

 

Pasovary, areál tvrze, věž – jižní stěna, okno  
ve druhém patře, 1966 
(NPÚ ÚOP ČB, fotoarchiv, složka Pasovary) 

Pasovary, areál tvrze, věž – jižní stěna, okno  
ve druhém patře, foto J. Hansová, 2019 

 



Pasovary – tvrz (ČK), první etapa průzkumu. Základní identifikace objektů v areálu zříceniny tvrze  
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7.10. Tvrz (objekt B a C) – dnešní stav a transfer nástěnné malby ze 16. století 
 

 
 

 
 
Pasovary, areál tvrze, tvrz 
(B, C) – pohled od 
východu, foto V. Babická, 
2019 

 
 

 
 
Pasovary, areál tvrze, tvrz 
(B, C) – pohled od 
východu, vpravo objekt J, 
foto V. Babická, 2019 

 
 

 
 
Pasovary, areál tvrze, tvrz 
– sklep pod objektem B,  
foto V. Babická, 2019 
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Pasovary, nástěnná malba ze 16. století, nacházející se původně v sále patra středověkého paláce (B) 
poblíž věže,  v roce 1989 transferovaná, 1991 restaurovaná a  nyní umístěná v budově Státního 
okresního archivu v Českém Krumlově. Foto T. Koutský, 2019. 
 

 Pasovary, nástěnná malba ze 16. století, sejmutá v roce 1989, detail. Foto T. Koutský, 2019.  
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7.11. Renesanční palác (objekty F a G) - historická fotografie a dnešní stav 
 

Pasovary - areál tvrze, axonometrický pohled, 1985, M. Rykl. V popředí renesanční palác (budovy G a F). 

 

 

Pasovary, areál tvrze, pohled od severu na renesanční palác, nedatováno (Muzeum Ateliér Seidel, 

Český Krumlov)
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Pasovary, areál tvrze, pohled od severu na východní trakt renesančního paláce, 2019, foto V. Babická 
 

 
Pasovary, areál tvrze, pohled od severu na západní trakt renesančního paláce, 2019, foto V. Babická 
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Pasovary, areál tvrze, pohled od SZ na západní trakt renesančního paláce, v popředí zděné pilíře 
hospodářské stavby T 2006 (www.obecsvetlik.cz) 

 

Pasovary, areál tvrze, pohled od SZ na západní trakt renesančního paláce, v popředí vpravo J  štít  
hospodářské stavby T 2006 2006 (www.obecsvetlik.cz) 
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a komentář ke geodetickému zaměření, provedenému Tomášem Dolanským. Hansová, Šnejd (09/2019)                 s. 27 /30 

 

7.12. Jihozápadní část areálu tvrze - historická fotografie a dnešní stav 

 

 

 

Nahoře a uprostřed: 
Pasovary, areál tvrze, pohled od západu, nedatováno. 
(Muzeum Ateliér Seidel, Český Krumlov) 
 
 
 
Vlevo: 
Orientační plán – legenda: 
světle zeleně: průčelí a střechy, zachycené na Seidlových 
snímcích 
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Pasovary, areál tvrze – západní část, pohled od západu na torzo JZ nároží objektu D, za ním věž tvrze, 

2019, D. Šnejd 

 

Pasovary, areál tvrze – západní část, pohled od západu na torzo JZ nároží objektu D, za ním věž tvrze, 

2019, D. Šnejd 
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Nahoře: Pasovary, areál tvrze – JZ část, pohled 
od jihu, 1966 (NPÚ ÚOP ČB, fotoarchiv, složka 
Pasovary) 
Uprostřed: Pasovary, areál tvrze – JZ část, 
pohled od jihu na torzo J průčelí objektu D, 2006 
(www.obecsvetlik.cz) 
 
Vlevo: Orientační plán – legenda:  
světle zeleně: průčelí, zachycená na snímku 
z roku 1966 
světle modře: průčelí, zachycená na snímku 
z roku 2006 
 

http://www.obecsvetlik.cz/
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7.13. Hospodářské stavby v severní části areálu tvrze (objekty T, U) – dnešní stav 
 

 
Pasovary, areál tvrze – S část, hospodářské stavby (T, U), zcela vlevo renes. palác (G), pohled od východu, foto 
V. Babická 2019 
 

 
Pasovary, areál tvrze – S část, hospodářská stavba (U), zcela vlevo renes. palác (G), pohled od severu, vzadu  
za stromy věž (A), foto V. Babická 2019 

 

 
 
 
 
 
 
Orientační plán – legenda:  
světle zeleně: průčelí, zachycená na snímku 
nahoře 
 
světle modře: průčelí, zachycená na snímku 
uprostřed 
 

 


