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1. Úvod 

Průzkumné a dokumentační práce bývalého renesančního paláce reagují na současnou 

iniciativu nových vlastníků, kteří se po delších letech nečinnosti v památkové obnově areálu 

podílejí na stavebních pracích spojených se zajištěním některých ohrožených konstrukcí.  

Výchozím informačním zdrojem je studie  Michaela Rykla: Pasovary, přehled stavebního vývoje 

české tvrze, Památky a příroda, 1988, č. 48, s. 142-146. 

V průběhu několika let bylo provedeno geodetické zaměření celého areálu společností CePT  

s.r.o., 2019. V letech 2019 a 2020 proběhly první dvě etapy archeologického výzkumu  NPÚ 

ÚOP České Budějovice a v součinnosti s ním probíhá podrobný stavebně historický průzkum. 

První fází tohoto výzkumu byla nálezová zpráva  J. Hansové, D. Šnejda: Pasovary – tvrz (ČK), 

první etapa průzkumu. Základní identifikace objektů v areálu zříceniny tvrze a komentář ke 

geodetickému zaměření, 2019. Do katastrálních map z různých časových období byla 

zakreslena parcelace jednotlivých objektů v areálu tvrze. Byla podchycena nejstarší 

fotodokumentace areálu z přelomu 19. a 20. století. 

 
Zákres objektů areálu tvrze do leteckého snímku z roku 1949.  
 
Legenda: A věž; B patrová tvrz středověkého původu s renesančními dostavbami; C přízemní objekt, přistavěný 
k J straně tvrze; D patrový objekt o 4 okenních osách v západním a rovněž i v jižním průčelí; E objekt 
nepravidelného půdorysu na SZ straně věže; F a G renesanční palác; H zatím blíže neurčitelný objekt, dnes zcela 
v rozvalinách; I objekt navazující na renesanční palác; J patrový objekt s polovalbičkou na východní straně;  
K patrně hospodářský objekt, součást usedlosti čp. 30; L patrně obytná budova usedlosti čp. 30; M objekt, jehož 
Z křídlo postaveno po r. 1871; 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; P patrová obytná 
budova usedlosti čp. 19; Q patrně hospodářská budova usedlosti čp. 19; R patrně hospodářská budova 
usedlosti čp. 19; S1 vjezdová brána usedlosti čp. 19; S2 ohradní zeď jižně od objektu D (čp. 23); T hospodářská 
stavba; U hospodářská stavba přistavěná k objektu T před 1949.  
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2. Stručná historie stavebního vývoje tvrze  

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 a později se rozrostl 

o část, která vyplnila prostor mezi ním a věží.  

Hranolová věž 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 nejstarší části hradního paláce, odkud se do věže 

vstupovalo z prvního patra či podstřeší. Z tohoto paláce, uzavírajícího na jihovýchodní straně 

areál vymezený jinak okrouhlou gotickou hradbou, se dochoval z větší části sklep sklenutý na 

střední pilíř, který tuto budovu předběžně datuje až do 15. století.  

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

přestaveb.  

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

(zčásti) podsklepený renesanční palác (F, G). V úrovni sklepa, jevící 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. 

K dvorní stěně paláce jsou přiloženy další přízemní stavby, podle reliktů hřebínkových kleneb 

patrně také ještě z části patří k renesanční fázi.  

Přestavbou byla výrazně upravena a snad i rozšířena západní část gotického paláce (B). V patře 

vznikla nová klenutá místnost, jejíž lunety jsou dodnes v negativech patrné na stěnách věže. 

Kletované renesanční omítky rámuje jejich lomený tvar. Do 90. let 20. století byla na jižní stěně 

věže níže pod omítkou lunety renesanční malba s loveckým výjevem (viz níže). Okno se 

segmentovým záklenkem a šikmými cihelnými špaletami je stejného provedení jako okna  

v patře renesančního paláce u severní hradby (F). V další fázi renesanční přestavby bylo 

k severní (dvorní) zdi středověkého paláce (B) přistavěno úzké křídlo s valeně klenutým 

sklepem i přízemím.  

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

klenbou se styčnými lunetami, nelze zcela vyloučit, že již v té době mohla být snížena o jedno 

podlaží a v úrovni třetího patra ukončena valenou klenbou. Vzhledem k utilitárnímu 

charakteru této úpravy je pravděpodobnější, že je dílem mladších úprav snad v souvislosti 

s níže uvedenými požárem v roce 1836. 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. Rykl uvádí, že v jeho majetku tvrz zůstala až do první poloviny 

20. století, ovšem to je podle ústního sdělení J. Hansové začínající s archivním průzkumem 

pasovarské tvrze  v rozporu s písemnými prameny. Nejmladší pozemková kniha, vedená od 



Pasovary – tvrz (ČK), 2. etapa průzkumu. Renesanční palác. Operativní průzkum a dokumentace.  

Jiří Bloch, Veronika Babická, Daniel Šnejd (11/2020)                                       s. 6 /77 

 

80. let 19. století do poloviny 20. století u stěžejních objektů tvrze uvádí již soukromé majitele. 

Podrobně zpracovaný inventář fondu Archiv města Český Krumlov (uložený v SOkA Český 

Krulov) Pasovary vůbec neeviduje, vyjma jedné listiny z první poloviny 17. století. Archivní 

průzkum novověkých dějin pasovarské tvrze, který bude probíhat v následujících dvou letech, 

může přinést rozličná překvapivá zjištění. 

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

Vzhledem k torzálnímu dochování jednotlivých staveb prozatím nelze odlišit starší fáze od 

těchto novodobých přístaveb. Mnoho otázek prozatím zůstává na východní straně, v místě 

předpokládaného vjezdu do nádvoří. Předmětem dalšího výzkumu bude zjistit, které části zde 

patří ještě ke gotické či renesanční fázi (např. východní křídlo J, které se vyznačuje poměrně 

silnými zdmi).  

Publikovaná práce Michala Rykla hovoří o možnosti zřízení nového vjezdu v suterénu paláce 

(B) jižně od věže, prozatím se nepodařilo nalézt žádný doklad, který by tuto variantu potvrdil.   

Zatím nevíme, jaký vliv na stavební vývoj tvrze mohly mít požáry zaznamenané v letech 1836  

a 1907.1 

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.2 

 

  

                                                           
1 Michal Rykl, Pasovary. Přehled stavebního vývoje české středověké tvrze. Památky a příroda, 1988, č. 48, s. 
142-146. 
2 NPÚ ÚOP České Budějovice, spisovna, spis k tvrzi Pasovary v obci Světlík. 
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3. Popis a interpretace nálezů    

RENESAČNÍ PALÁC 

Do dnešní doby se z této budovy dochovaly především prostory sklepů a také vnější obvodové 

zdivo. Vnitřní členění přízemních prostor paláce je čitelné pouze ve fragmentárně 

dochovaných svislých konstrukcích. Podstatná část zděných konstrukcí se tak v současné době 

nachází pod sutí z destrukce, v úrovni archeologických situace.  

Geodeticky zaměřeny byly v roce 2019 zřejmě především z důvodu obtížného přístupu  

a vzrostlých náletových dřevin v interiéru vedle půdorysného rozvržení celého areálu ještě 

pohledy na vnitřní západní stěnu paláce a vnější zalomená severní stěna. Na tyto svislé 

konstrukce paláce je také především zaměřen popis objektu. Do těchto pohledů, tedy do 

viditelných svislých konstrukcí byly zakresleny aktuální nálezy a je na ně zaměřen popis  

a interpretace nálezové situace. Vnitřní torzálně dochovaná jižní obvodová zeď, vnější líc 

západní strany a vnitřní líc severní strany jsou zachyceny fotograficky se zaměřením na detaily 

otvorů.  

Objekt F 

Jižní stěna  

Torzo stěny z lomového zdiva, z větší části zavalené zříceným zdivem, je součástí původní 

hradby. Nejsou zde patrné žádné stopy po zaniklém otvoru (např. střílně) původního 

opevnění. Ve zdivu se střídají vrstvy z většího a drobnějšího lomového kamene. Čitelné jsou 

především 4 kapsy po trámech zaniklého trámového stropu, cca 60 cm od sebe. Podle např. 

chybějících překladů kapes z plochých kamenů je zřejmé, že kapsy byly dodatečně vysekány 

do staršího zdiva. Na koruně zdiva je dosud uchováno torzo žlabu z pozinkovaného plechu, 

jeden z posledních dokladů střech, které zde ještě v druhé polovině 20. století stály.  

Objekt F 

Západní stěna 

Kratší příčná obvodová stěna paláce, původně dvouosá, svislá spára dokládá její dodatečné 

přiložení ke starší hradbě. Stěna vyzděna z lomového zdiva bez dochovaných omítkových 

vrstev, část koruny zdiva je zřícená. Vnitřní strana v úrovni záklenku okenního otvoru má 

čitelné tři kapsy, zřejmě po zaniklém zhlaví tří trámů stropní konstrukce. Ve střední kapse se 

dosud uchoval odřezaný kuláč. Cca 2 m pod úrovní těchto kapes probíhá ve zdivu vodorovná 

spára vybraného zdiva, která je otiskem zaniklé nižší stropní konstrukce orientované kolmo na 

podélné průčelí. Rozšířená partie vybraného zdiva spáry ve středu stěny může souviset 

s původním osazením průvlaku stropní konstrukce. Pod parapetem okenního otvoru nad 

klenbou sklepního otvoru se dochoval zbytek interiérové omítkové vrstvy beze stop po 

dekorativní výzdobě. 
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Otvor O1 

Vnější strana  - cca  100 cm od pravého nároží je čitelný fragment pravé špalety se 

zabíhající hlazenou omítkovou vrstvou zaniklého okenního otvoru (první renesanční fáze). 

Levá špaleta zřejmě v celém rozsahu zanikla.  

Vnitřní strana  - na vnitřní straně se v této partii uplatňuje nika upravená jako úložná police, 

včetně prkenného překladu a parapetní desky. Na levé straně probíhá svislá linie zaniklého 

otvoru bez dochované zabíhající omítkové vrstvy.   

Otvor O2 

Vnější strana - v levé partii stěny se uplatňuje poměrně rozměrný okenní otvor se šikmo 

rozevřenou cihelnou špaletou. Otvor má segmentový, cihlami vyzděný záklenek. Parapetní 

část otvoru byla dodatečně zazděna kamenným zdivem. Na pravé straně je patrná druhá řada 

cihel - se zabíhající omítkou zaniklého původního otvoru z první renesanční fáze.  

Vnitřní strana - na interiérové straně se uplatňuje okenní otvor obdobně, na levé spodní straně 

otvoru je patrný fragment zaniklého původního otvoru s hlazenou omítkovou vrstvou, 

zabíhající za starší cihelné zdivo. V otvoru je zapříčeno torzo zárubně. 

Otvor O3 

Vnitřní strana - v úrovni přízemí se na vnitřní straně pod okenním otvorem v úrovni uplatňuje 

drobnější okenní otvor, vyzděný z převážně kamenného zdiva se šikmými špaletami a 

překladem z plochého kamene. Nelze vyloučit, že pravá špaleta je dodatečně přizděná. 

Vnější strana je v současnosti nepřístupná, zasypaná sutí. 

 

Objekt F 

Severozápadní stěna 

Podélná stěna paláce pokračující ohybem k východu (stěna G). Vystavěná z lomového zdiva 

s částečně dochovanými omítkovými vrstvami bez pozoruhodnějších nálezů. Koruna zdiva je 

v současné době zřícena včetně dvou okenních otvorů v úrovni 2. patra. V roce 1985 bylo ještě 

obvodové zdivo dochováno v kompletním stavu. Na obnaženém severozápadním 

(ostroúhlém) nároží je patrné vyzdění z postupně se zmenšujících provázaných 

neopracovaných nárožních kamenů. V úrovni patra se snad zachoval fragment omítkové 

„stuhové“ nárožní bosáže z mladšího období. Některé detaily průčelí jsou už méně čitelné díky 

náletové vegetaci. V současné době se uplatňují na průčelí tři okenní otvory, dva v nejvyšší 

úrovni téměř zanikly v minulých desetiletích a čtyři otvory v patře byly zazděny během 

dodatečných úprav.  
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Na vnitřní straně stěny zůstala vedle okenních otvorů zachována nejvýraznější stopa po zaniklé 

stropní konstrukci. Zatímco na západní straně je přibližně do poloviny stěny čitelná 

horizontální linie probíhající nad cihelnými záklenky okenních otvorů s dodatečně zesíleným 

zdivem drobnými kameny. V pravé části stěny jsou nepříliš zřetelné dvě zaniklé linie stropních 

konstrukcí. Starší, nižší, ukončená mírně vystouplým zdivem a mladší linie ve vyšší úrovni se 

zahloubenou rozměrnou drážkou pod parapetem okenního otvoru se zamřížovanou dřevěnou 

zárubní pro osazení trámu do obvodového zdiva, který sjednotil niveletu stropních trámů.  

Otvor O4 

Vnější strana - zcela torzálně dochován pouze pravý roh okenní špalety 

Vnitřní strana - dochován pouze omezený počet cihel šikmé levé špalety obdobně řešeného 

otvoru, jako se dochoval na západním průčelí 

Otvor O5 

Vnější strana - bez jakékoliv dochovaného fragmentu. 

 Níže vpravo je patrná zazdívka zaniklého zřejmě původního okenního otvoru 1. patra.  

Vnitřní strana - čitelný pouze fragment cihelné špalety zaniklého původního otvoru a kamenná 

vyzdívka? parapetu mladšího renesančního otvoru   

Vnitřní strana – otvor ve špaletách vyzděn z plochých kamenů, cihelný záklenek je už dochován 

pouze fragmentárně.   

Otvor O6 

Vnější strana - kamenná zazdívka původního okenního otvoru s cihelnými špaletami, na obou 

špaletách je dosud patrná hlazená omítka, původní překlad nedochován 

Vnitřní strana - zazdívka otvoru, dochovala se pravá cihelná špaleta 

Otvor O7  

Vnější strana - původně větší okenní otvor s cihelným záklenkem a šikmými cihelnými 

špaletami z 2. renesanční přestavby byl dodatečně upraven do současné podoby drobnějšího 

otvoru s osazením tesařsky provedeného okenního rámu s kolmými špaletami a provlékanou 

mříží.  Mříž je osazena před okenní zárubeň. Cihelná výplň pod záklenkem se z větší části zřítila. 

Pravá cihelná špaleta je omítkově provázána s okenním rámem. Jedná se o jediný otvor 

objektu s dochovaným okenním rámem i mříží. Obdobně je na archivní fotodokumentaci 

zachyceno dalších šest okenních otvorů. 

Vnitřní strana - situace analogická. Je zde čitelná pravá hrana okenní niky původního otvoru a 

dále vpravo je dosud čitelný obrys rozměrnějšího mladšího okenního otvoru s cihelným 

záklenkem a cihelnou plentou okenní niky. Na okenním rámu nejmladší fáze úpravy otvoru  

z poslední větší přestavby se dochovaly trny a zavinutý obrtlík pro fixaci dvou okenních křídel. 
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Otvor O8 

Vnější strana - Při nároží se dochoval původní zazděný obdélný okenní otvor se špaletami 

z lomového zdiva. Zazdívka převážně lomové zdivo s úlomky cihel.  

Vnitřní strana - analogická situace s čitelným překladem s plochého kamene okenního otvoru. 

Jedná se o nejlépe čitelný původní otvor z vnější i vnitřní strany 

Otvor  O9 

Vnější strana – Okenní otvor s široce rozevřenými špaletami se značně narušeným cihelným 

záklenkem ze smíšeného zdiva. Na pravé straně je zřejmá dodatečně upravená cihelná špaleta 

patrně z klasicistního období. U pravého spodního rohu je jako jeden z mladších nátěrů zřejmý 

červený pás šambrány, rámovaný modrou šmolkovou linkou. 

Vnitřní strana – otvor ve špaletách vyzděn z plochých kamenů, cihelný záklenek je už dochován 

pouze fragmentárně.   

Otvor  O10 

Vnější strana - ze zazdívky otvoru O5 těsně nad otvorem je zřejmé, že otvor vznikl dodatečně. 

Na omítkové vrstvě vpravo nejsou čitelné žádné fragmenty zdobného rámování otvoru.  

Vnitřní strana – patrně nejlépe dochovaná nika otvoru z paláce. Ve špaletách se dosud 

částečně uplatňují omítkové vrstvy a okenní rám, který byl ale evidentně vložen do otvoru 

dodatečně. Konstrukce rámu poměrně netypická s pevně osazeným středním sloupkem. 

Vnitřní obvod celého rámu s upraveným profilem na polodrážku pro vsazení dvou 

samostatných křídel. Na rámu dosud dochovány trny se zdobným obrysem opěrek a dvěma 

zavinutými obrtlíky.  

Otvor  O11 

Vnější strana - na pravé straně se uplatňuje částečně zavalený poměrně široký vstupní otvor 

s cihelným záklenkem na výšku cihly. Obnažené špalety s neorganicky vyzděným lomovým 

zdivem naznačují spíše dodatečný vznik otvoru. Na levé straně vstupu je pod mladší omítkovou 

vrstvou zřejmý dodatečný vznik cihelného záklenku. Osazení zaniklých dveří zde není čitelné 

Vnitřní strana -Na obnažené straně bez omítek se zdá, že cihelný záklenek navazuje na lomové 

zdivo okenního otvoru. Druhotný vznik otvoru zde není průkazný.  

Otvor  O12 

Vnější strana - při nároží se dochoval druhý vstup s dosud částečně dochovanými omítkami ve 

špaletě, včetně čitelného šedého soklu. Ze zdící malty navazující na cihelný segmentový 

záklenek o výšce šířky cihly. Je zřejmé, že zde byl otvor druhotně upraven, případně byl 

dodatečně zřízen. Spíše mladší původ otvoru také naznačuje charakter špalety, která není 

výrazně zešikmená. Na levé straně se zřejmě uvolnila dodatečná vyzdívka. Z dosud čitelného 

prahu otvoru je zřejmé, že byl nad úrovní terénu, do kterého se snad sestupovalo po několika 
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schodišťových stupních. Vstupní dveře byly umístěny na vnitřním okraji špalety. Z archivní 

fotodokumentace se zdá, že dveře, které zde byly v první polovině 20. století, byly zdobeny 

skládanými prkýnky do motivu kosočtverce. 

Vnitřní strana - čitelná analogická situace špalet otvoru s dochovanými stopami po osazení 

fošnové zárubně. 

 

Objekt G, I   

Severovýchodní stěna 

Část paláce označená G, I navazuje na západní část označenou F za mírným ohybem průčelní 

stěny. Levá část stěny se patrně i ve starším období uplatňovala prakticky bez oken. Na průčelí 

je dosud čitelné rozhranní dvou dodatečně vymezených samostatných objektů G, I. 

Obě části paláce F, G jsou na vnitřní straně rozděleny torzem poměrně mohutné dělící příčné 

stěny, která je dodatečně přiložena k obvodovému zdivu. V této stěně se také dochoval  

zřícený vstup do sklepů.   

Otvor  O13 

Vnější strana - otvor v současné podobě již nečitelný bez dochovaného překladu i špalet.  

Vnitřní strana - obdobná situace  

 

 

Otvor  O14 

Vnější strana - otvor má dosud částečně dochovaný překlad z plochého kamene. Neuplatňoval 

se zde cihelný záklenek. Ve špaletách se uplatňují sporadicky cihly.  

 

Vnitřní strana -  okenní otvor má čitelnou pouze levou špaletu. Dochovaný trámkový okenní 

rám v otvoru má na vnitřní straně dosud čitelné postranní trny na obou stranách i zavinutý 

obrtlík.  
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Otvor O15 

Vnější strana - je čitelný pouze obrys západního nároží špalety, severní špaleta zřejmě zanikla 

v průběhu mladších stavebních úprav nároží celého paláce. Kamenná zazdívka naznačuje 

zrušení okenního otvoru již v mladším renesančním období 

Vnitřní strana – analogická situace 

Na základě „vpadliny“ v torzálně dochovaném obvodovém zdivu lze odvozovat, že se jedná o 

stopy zaniklého čtvrtého otvoru v úrovni 1. patra nad současným funkčním otvorem O 20. 

Nejsou zde však žádné čitelné stopy po špaletách.  

 

Otvor  O16 

Vnější strana - jsou zde patrné stopy po novodobé úpravě okenního otvoru úpravou špalet i 

vložením cihelného okenního záklenku. Na pravé a částečně i na levé straně je dosud čitelná 

mladší bílá šambrána, rámovaná hnědočervenou linkou s navazující šedou plochou, 

v pozdějších letech ještě přetažená monochromním bílým nátěrem. V obrysu otvoru je v 

omítce dosud čitelný otisk samostatného okenního rámu.  

U levého dolního rohu se dochovala větší plocha starší omítkové vrstvy s lomeným bílým 

nátěrem, kopírující nerovnosti lomového zdiva. 

Vnitřní strana - na vnitřní straně se otvor uplatňuje v celém rozsahu cihelnou dozdívkou, 

dodatečně vloženou do lomového zdiva. 

 

Otvor  O17 

Vnější strana - cca 50 cm vlevo se uplatňuje zazdívka původního otvoru. Čitelná je pouze levá 

špaleta bez dochovaného překladu. Pravá špaleta zanikla vložením stávajícího sousedního 

otvoru.   

Vnitřní strana – zbytky okenního otvoru nejsou patrné 

 

Otvor  O18 

Vnější strana - analogický otvor se sousedním v méně kompaktně dochovaném stavu. Opět 

dodatečná úprava ve starším lomovém zdivu. Cihelný záklenek dochován pouze částečně. Po 

obou stranách otvoru se opět uplatňují mladší bílé šambrány s hnědočervenou rámující linkou 

v šedé ploše. 

Vnitřní strana  - dochovaly se zbytky cihelné dozdívky, z větší části zaniklý cihelný záklenek  

cca 1 m vlevo končí ve svislé linii šedý celoplošný nátěr objektu. Tento stav odpovídá situaci 

na archivní dokumentaci, kde v tomto místě probíhá prostřednictvím okapového svodu dělící 

linie mezi sousedními objekty se samostatnými popisnými čísly. 24, 27    
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Objekt I 

 

Otvor O19 

Vnější strana -zazdívka kompaktně dochovaného okenního otvoru. V zazdívce se uplatňuje 

především výlučně lomové zdivo 

Vnitřní strana - Na vnitřní straně byla zazdívka otvoru upravena na odkládací niku předělenou 

vodorovnou „policí“ na dva úložné otvory. Dosud se částečně dochoval omítaný interiér niky. 

 

Otvor  O20  

Vnější strana - poslední okenní otvor severního průčelí. Drobná okenní nika v lomovém zdivu 

je zřejmě mladšího původu. Vznikla mladším zazděním stávajícího dřevěného rámu. 

V současné době byla z dozdívky téměř vymyta zdící malta. 

Vnitřní strana -je patrná analogická situace. Na dřevěném rámu se dochoval kovaný obrtlík 

(patrně z klasicistního období) a jeden trn pro zavěšení okenního křídla. 

 

Východní stěna zřícena téměř až do úrovně terénu    

 

Popis sklepních prostor pod objektem G, I 

 

Západní sklep – obdélný prostor klenutý valenou kamennou klenbou na hliněnou 

maltu. Pata klenby je nasazena velice nízko. Podlaha není zřejmá. Vstup drobným zřejmě 

nepůvodním otvorem pod čelem klenby. (Původní vstup do sklepa, podchycený ještě M. 

Ryklem, již není patrný). Směrem k západu se čelo klenby zřejmě v souhlase s původním 

vstupem mírně zvedá. V severní straně se uplatňuje drobný větrací otvor, který např. postrádá 

výseč v klenbě a může být druhotného původu.  Ve východní příčné stěně je patrná cihelná 

zazdívka obdélného vstupu.  

Střední sklep – poměrně úzký prostor je v podstatě pokračováním západního sklepa 

možná dodatečně předělený poměrně mohutnou dělící stěnou. Příčná zeď není 

provázaná  klenbou, nicméně může být současná se vznikem sklepa a její konstrukce umožnila 

vnitřně členit nadzemní část paláce. V jižní stěně je patrný dnes již zavalený vstup s částečně 

vyzděnými bočnými stěnami z cihel. Podle trojúhelné výseče v kamenné klenbě lze 

předpokládat, že je vstup původní a cihelné plenty nástupu jsou dodatečná úprava. Podlaha 

není zřejmá 

Východní sklep – má nepravidelný pětiúhelný půdorys. Kopíruje na severovýchodní 

straně obvodové zdivo paláce. Klenba valená, pata klenby umístěná poměrně nízko nad 

podlahou. Prostor je od středního sklepa oddělen poměrně mohutnou kamennou stěnou, 

členěnou uprostřed širokým prostupem se segmentovým záklenkem z kamene. V jižní stěně 

je zřejmý dnes již zavalený vstup do sklepa s rovným překladem. Vstup je pravděpodobně 
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dodatečného původu. Podlaha není přístupná. Prostor má na jižní a severní straně dva drobné 

větrací otvory. 

 

Stavební vývoj na základě starších podkladů a aktuální nálezové situace 

 

Renesanční fáze objektu 

Obě nejstarší fáze přestavby v době feudálního vlastnictví jsou poměrně detailně 

podány v příspěvku Michala Rykla. Autor pracoval před 35 lety s podstatně lépe dochovanou 

čitelnější situací, než je současný stav. 1985 „Pasovary, Přehled stavebního vývoje české tvrze“ 

Památky a příroda 1988, str. 144, 145 (Text doplněn o lokalizaci – velkými písmeny podle 

aktuálního půdorysného zaměření 

   Doslovná citace Michala Rykla ke stavební historii renesančního paláce: 

„ Ke středověké hradbě bylo na severu přistavěno rozlehlé křídlo (v nově zpracovaném 

půdorysném zaměření označené písmeny F, G, I) určené nepochybně obytným účelům. 

Vertikální komunikaci zajišťovala lichoběžníková chodba v nejsevernějším cípu nové stavby 

(hraniční prostor mezi F, G). Z ní se vcházelo do sklepa zalomeného půdorysu na východě. 

Vlevo od dnešního nového ostění tohoto vchodu se zachoval zbytek záklenku původní niky. 

Další vstup do sklepa byl z nádvoří po dnes zavaleném schodišti (mezi I, J), dodatečně 

včleněném do novostaveb v úrovni přízemí. Sklep má klenbu se stopami po šalování a s výsečí 

nad vstupem ze schodiště a nad severovýchodním oknem. Veškeré okenní otvory byly pouze 

větrací, ostění se stopami po mříži se zachovalo pouze u jihovýchodního okna. Klenba i síla 

působí ještě značně archaickým dojmem. Zdá se, že se jedná o nejstarší etapu rozšiřování 

tohoto feudálního sídla. V úrovni sklepa ji snad lze označit jako pozdně gotickou.  

Nad sklepem ve východní části bylo přízemí, z něhož se zachovala jen vnější zeď, 

proražená několika nověji upravenými otvory v původních špaletách (I). Jihovýchodní část 

přízemí i patra zcela setřely úpravy z 19. století. 

Západní část tohoto nového stavení (F) prošla zřejmě v nevelkém časovém odstupu 

výškovou změnou podlaží. Původně zde bylo plochostropé přízemí a patro, v další fázi vznikla 

v dolní části klenba sklepa, nad ní poměrně nízké vyvýšené plochostropé přízemí a patro 

rovněž s plochými stropy. 

Původní patrování prozrazují kromě patrových ústupků i výšky špalet původních oken 

prvního patra, která byla zmenšena a pod nimi vznikla okna zvýšeného přízemí. Pro nové 

patrové ústupky i klenbu byly také zesíleny severní a jižní stěny a to drobným lomovým 

kamenem. Vzhledem k tomu, že na dnes polozřícenou klenbu nebylo použito ani jedné cihly, 

lze předpokládat, že tato úprava včetně přepatrování nad ní pochází ještě také z období 

renesančního“. 

  

Je přirozené, že s odstupem 35 let do současné doby některé nálezové situace zanikly. 

Vnější obvodová stěna objektů F a G je na některých místech výrazně snížena, takže téměř 

zanikly stopy po otvorech v horním podlaží. Dále už nejsou z vnější strany téměř čitelné ani 
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přístupné vstupy do sklepů pod objektem (na rozmezí objektů F a G), (mezi objekty J a I, včetně 

zavaleného schodiště).  

Aktuálně prováděné práce tak byly zaměřeny na detailnější dokumentaci současné 

situace s využitím nově zpracovaného zaměření celého areálu Tomášem Dolanským ze 

společnosti CePT s.r.o. V  případě zkoumaného objektu se jednalo o upřesnění zaměření 

sklepů a přízemí, vnitřní strany západního průčelí (F) a vnější strany severního průčelí (F, G).  

Do měřičské dokumentace -  pohledů jsme zakreslili nově zjištěné zaniklé otvory a částečně 

také stopy po zaniklých vodorovných konstrukcích. 

 

Doplnění nejstarších dějin objektu na základě současné dokumentace otvorů 

Starší renesanční období 

Objekt byl vystavěn v podstatě do současné hmoty s okenními otvory v úrovni přízemí 

a 1. patra. Pravděpodobně se výstavbou této budovy dosud zcela nerezignovalo na obrannou 

funkci celého areálu. V přízemí se uplatňovaly střílnové otvory s rovnými kamennými překlady, 

jak naznačují otvory O3, O19, které v pozdější době prošly dílčí proměnou. Ilustrativně 

dochovaný přízemní otvor O22 na východní straně bývalého paláce s poměrně velkou světlostí 

byl již zřejmě součástí vnitřního prostoru paláce. Zřejmě také původně neexistovaly vstupy  

O11, O12 do objektu z volného prostoru na severní straně.  Okna v úrovni patra byla zřejmě 

v celém objektu v jedné výškové úrovni, jak naznačuje na objektu G - torzo okenního otvoru 

O14, na objektu F - O1?, O2, O4, O5, O6, O8, kde se vlastně dochoval i rytmus rozvržených 

oken.  Nejlépe čitelný je zazděný otvor O8. Jeho okenní nika opět s rovným překladem má 

relativně málo zešikmené špalety otvoru, takže velikost otvoru na vnější a vnitřní straně stěny 

se příliš neliší. 

 

 Mladší renesanční fáze 

V západní části objektu F došlo k radikální proměně prosvětlení s dispozičními 

úpravami, které zřejmě byly spojeny i s celkovou rezignací na obranou funkci budovy Byly 

zazděny původní otvory a nově zřízeny otvory s cihelnými segmentovými záklenky v úrovni 

polopatra a zvýšeného 1. patra. Uživatelsky nejpříjemnější místností paláce se tak zřejmě stala 

horní světnice na severozápadním nároží paláce se třemi rozměrnými okny. Místnost o podlaží 

níže se světlou výškou o něco více než 200 cm nově získala dva rozměrnější otvory   O9, O10. 

Nově zřízený suterénní klenutý prostor s novým vstupem O11 byl zřejmě prosvětlen pouze 

malým upraveným oknem O3 v západní stěně. Sousední prostor vstupní síně s novou zvýšenou 

stropní konstrukcí získal nově vstup O12 do volného prostoru a místnost nad ní nově okenní 

otvor O7 se zazděním otvorů O6, O8. 

 

 

Povrchové úpravy z nejstaršího období 

Přes dílčí rozsah dochovaných historických omítek nelze vyčerpávajícím způsobem 

prezentovat vývoj omítkového pláště. Na žádném nároží, kolem otvorů, nebyly zachyceny 
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žádné náznaky dekorativního řešení fasády v obou nejstarších obdobích sledovaného objektu. 

Nelze zcela vyloučit, že v periferní okrajové poloze tvrze nebyl na výzdobu objektů kladen větší 

důraz. Severní průčelí tedy mohlo být v celém rozsahu omítnuto hrubou omítkou, hlazenou 

hranou lžíce. Původní stav je například zakonzervován ve špaletách zazděných nejstarších 

otvorů. Podobný charakter má i mladší omítka spojená s renesanční úpravou okenních otvorů 

západní části paláce.   

Dekorativní výzdoba průčelí přitom nebyla v období středověku i renesance ve 

venkovském prostředí nijak vzácná, např. v nedaleké oblasti Kouty na pravé straně Vltavy mezi 

Č. Krumlovem a Č. Budějovicemi se setkáváme na důležitých venkovských objektech (obytné 

stavení, sýpka) s relativně častou výzdobou. Sgrafitová výzdoba byla například zjištěna i na 

průčelí několik kilometrů vzdáleného Olšovského dvora. Na druhé straně však nedávný 

transfer renesanční malby Lovecké scény ze samotného jádra bývalé Pasovarské tvrze 

výtvarné ambice majitelů rozhodně nepopírá.  

Nelze také zcela vyloučit, že dílčí výzdoba průčelí zanikla, popř. při detailnější 

dokumentaci bude ještě v budoucnu zachycena.  

 

Po vyhodnocení stavebních konstrukcí je diskutabilní, zda lze zkoumaný objekt označit 

za palác nebo spíše jen severní trakt, popř. severní stavení tvrze. Je pravděpodobné, že 

zkoumaný objekt přece jen na rozdíl od samotného jádra tvrze objekt postrádal např. výtvarně 

náročnější řešení fasád, kamenické detaily, popř. ve vnitřní dispozici reprezentativnější 

prostory.  Všechny podchycené původní okenní otvory s kamenným překladem z nejstarší fáze 

výstavby mají drobné měřítko. (Jedná se však o otvory do vnějšího otevřeného prostoru. 

Nezachovaly se žádné otvory orientované na jižní vnitřní stranu do dvora). 

Reprezentativnějšímu řešení prostor nepřispělo pozdější přepatrování západní části objektu F, 

spojené s navýšením počtu podlaží a jejich vložením do vymezeného prostoru. Charakter 

dochovaných vyzděných konstrukcí i měřítko celé stavby (např. absence nárožního armování) 

tak pro období raného i pozdního renesanční období odpovídá spíše měřítku běžného 

měšťanského domu v Českém Krumlově a jeho označení „palác“ se jeví jako poněkud 

nadnesené. Z důvodu zachování kontinuity označení  během probíhajícího procesu mapování 

stavební historie areálu však termín „renesanční palác“ ponecháváme. 

 

Barokní, klasicistní a novodobé úpravy renesančního paláce 

Další dlouhé období po třicetileté válce až do meziválečného období bylo spojeno 

s postupnou adaptací rozparcelovaných objektů tvrze pro větší počet  soukromých vlastníků. 

Severní stavení tak mělo dva vlastníky čp. 24 a čp. 27, kteří si původně jednotnou hmotu 

severního paláce postupně upravovali pro svoje potřeby a případně rozšiřovali o převážně 

hospodářské budovy umístěné vně původního areálu tvrze, jak je zřejmé ze stabilního 

katastru. Tomuto časovému rozmezí spadajícímu do období baroka a klasicismu lze zařadit 

dosud čitelné úpravy oken. Úpravy starších dispozic v podstatě zanikly už proto, že byly 

subtilnější a často z méně trvanlivého materiálu než původní konstrukce.  
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Pro stavební úpravy v barokním období nemáme žádné určité informace. V této době 

mohla např.  vzniknout  diagonální kamenná dělící příčka objektu I,  jako součást nové 

parcelace, dodatečně přiložená k severovýchodnímu nároží paláce. Její smysl však v rámci 

jednoho objektu není zřejmý.  

V této době také mohlo dojít k rozparcelování původně jednotně přístupných 

průchozích sklepů  na sklepy se samostatnými vstupy: západní sklep pro objekt F, G, střední 

sklep pro objekt I, východní sklep pro objekt J.  

 

Nejvíce informací o mladších stavebních proměnách renesančního paláce lze tak opět 

zachytit na zaměřených vertikálních konstrukcích průčelních stěn. 

 Torza okenních tesařských zárubní včetně okenního kování pocházejí patrně z období 

klasicismu. Mohlo se jednat o období po požáru v roce 1836.  Na vnějším průčelí paláce  došlo 

k výrazným úpravám prakticky všech okenních otvorů tj. O4, O5, O7, O9, O10, O13, O14 a 

zřejmě i O18. Osazení zárubně a předstupující provlékané mříže bylo spojeno zároveň se 

zmenšením okenního otvoru. 

 V tomto období bylo zřejmě zredukováno obytné užívání místností v objektech F, G 

pouze na jeden prostor s okny O16 a O18, které archivní fotografie z počátku 20. století 

zachycuje s rozměrnými špaletovými okny rámované obvodovou lištou. U O7, O10, O14, O18 

se do dnešní doby tesařské zárubně dochovaly, u O7 se dosud uplatňuje i provlékaná mříž.  

 Díky požárům v letech 1836 a 1907 zřejmě došlo se změnou střešní konstrukce i 

k úpravě celé hmoty objektu. Dostupné archivní foto bývalého renesančního paláce 

s eternitovou střechou zřejmě zachycuje areál až po požáru v roce 1907. (Nejstarší eternitové 

krytiny se u nás objevují po roce 1900, K jejich širokému uplatnění ale dochází především  po 

1. světové válce). 

 

Povrchové úpravy omítkového pláště 

Pozdější úpravy již pocházejí z doby rozparcelovaného areálu tvrze mezi větší počet 

vlastníků. Starší hrubě hlazené omítky byly i v mladších obdobích spolu s úpravami okenních 

otvorů opakovaně přetírány bělavými nátěry bez větších ambicí na výtvarné měřítko exteriéru 

celé stavby (Tak je na archivním foto zachycen i úsek s objekty F, G) 

Na základě zběžné prohlídky průčelí tak lze upozornit na spíše ojedinělé nálezy 

barevného řešení z období po polovině 19. století, kdy přechod barevně odlišených ploch byl 

ještě zvýrazněn linkou  

Na severovýchodním nároží se uplatňuje na mladší omítkové vrstvě svislý pás plastické 

„stuhy“ patrně se jedná o fragment nárožní bosáže, popř. lizény. 

Okno O9 rámuje na mladší omítkové vrstvě modrá (šmolková linka a ještě mladší 

červená šambrána) 

Okna O16 a O18 rámuje bílá šambrána s hnědočervenou linkou přecházející do 

světlešedé plochy 

Nad zazděným oknem O19 (56 cm nad částečně odhaleným kamenným překladem) byl 

zachycen krátký úsek barevného předělu okrové základní plochy a bílé kordonové římsy) 



Pasovary – tvrz (ČK), 2. etapa průzkumu. Renesanční palác. Operativní průzkum a dokumentace.  

Jiří Bloch, Veronika Babická, Daniel Šnejd (11/2020)                                       s. 18 /77 

 

samostatného objektu I odděleného svislou linií okapního svodu (tento stav je zachycen na 

archivní foto z počátku 20. století).  

Fragmentární údaje o omítkovém plášti pochopitelně neslouží jako návod na barevné 

řešení této torzální architektury. Jsou ale alespoň dílčí informací o mladším barevném řešení 

dvou objektů, které se postupně osamostatnily a vymezily v rámci proměňujícího se areálu 

bývalé tvrze. 

 

4. Doporučení pro stavební obnovu   

Jedná se o zcela specifický případ torzálně dochovaného objektu, z něhož se zachovalo pouze 

obvodové zdivo do úrovně patra na západní a severní straně.  Po odkryvu by bylo nejspíš 

zachyceno i jižní zdivo do úrovně přízemí. Stabilizace těchto svislých konstrukcí bude 

náročným úkolem i pro specialistu na torzální architekturu. Jednoznačně lze za současné 

situace podpořit zastřešení sklepních prostor, aby nedocházelo k jejich dalšímu ohrožení. Je 

až s podivem, že se sklepy v objektu, který už minimálně 60 let postrádá střechu, uchovaly do 

současné doby v takové „kondici“. Už proto by si památková ochrana historických konstrukcí 

zasloužila maximální podporu regionálních i státních institucí. Po dvouleté sanaci sklepů 

v jádru tvrze u věže jsou v současné době sklepy tvrze rozhodně nejhodnotnější a 

nejzachovalejší částí celého areálu.    

 

Problematika a rozsah případné dostavby renesančního paláce bude předmětem dalších 

jednání a podrobnějšího mapování celé situace.   

 

Z  hlediska dokumentačních prací by bylo třeba zpracovat zaměření ještě vnitřních pohledů na 

severní průčelí bývalého renesančního paláce, především z důvodu zakreslení stop po 

zaniklých stropních konstrukcích. 

 

 

 

Toto doporučení vyjadřují odborný názor zpracovatele a nenahrazují závazné  

stanovisko k obnově ani odborné vyjádření Národního památkového ústavu podle  

§ 14 zák. č. 20 /1987 Sb., o státní památkové péči. 
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7. Přílohy 

I. Katastrální mapa
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II. Reambulovaná mapa stabilního katastru z roku 1871  

 

 
Orientační označení jednotlivých objektů tvrze v reambulované mapě stabilního katastru z roku 1871 

(písmeno A označuje věž), (zákres do mapy Mgr. Jarmila Hansová) 
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III. Archivní fotodokumentace  

 

 

 

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

Český Krumlov) 
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IV. Plánová dokumentace 

Zaměření sklepů celého areálu 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Pasovary, areál tvrze,  
zaměření přízemí, Tomáš Dolanský (CePT s.r.o.), 2019, zákres Veronika Babická, DiS., 2020
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Pohled A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasovary, areál tvrze, pohledy, 
Zaměření Tomáš Dolanský (CePT s.r.o.), 2019 
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Pohled B (pohled do interiéru paláce na západní straně) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pasovary, areál tvrze,pohledy, 
Zaměření Tomáš Dolanský (CePT s.r.o.), 2019, zákres Veronika Babická, DiS., 2020   
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Pohled C – část paláce F 

 

 

 

 

 

Pasovary, areál tvrze, pohledy, Zaměření Tomáš Dolanský (CePT s.r.o.), 2019, zákres Veronika Babická, DiS., 2020  
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Pohled D – část paláce G, I 

 

 

 

 
 
Pasovary, areál tvrze, pohledy, 
Zaměření Tomáš Dolanský (CePT s.r.o.), 2019, zákres Veronika Babická, DiS., 2020 

 



Pasovary – tvrz (ČK), 2. etapa průzkumu. Renesanční palác. Operativní průzkum a dokumentace.  

Jiří Bloch, Veronika Babická, Daniel Šnejd (11/2020)                                       s. 32 /77 

 

 



Pasovary – tvrz (ČK), 2. etapa průzkumu. Renesanční palác. Operativní průzkum a dokumentace.  

Jiří Bloch, Veronika Babická, Daniel Šnejd (11/2020)                                       s. 33 /77 

 

  



Pasovary – tvrz (ČK), 2. etapa průzkumu. Renesanční palác. Operativní průzkum a dokumentace.  

Jiří Bloch, Veronika Babická, Daniel Šnejd (11/2020)                                       s. 34 /77 

 

 



Pasovary – tvrz (ČK), 2. etapa průzkumu. Renesanční palác. Operativní průzkum a dokumentace.  

Jiří Bloch, Veronika Babická, Daniel Šnejd (11/2020)                                       s. 35 /77 

 

V. Fotodokumentace 

 
1 – Celkový pohled na palác od severu 

 

 
2 – Vnější průčelí paláce s nárožní partií,vlevo od nároží část označená jako G,I, vpravo část F 
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3 – Celkový pohled do vnitřního prostoru bývalého paláce (objekty F, G,I) směrem k západu 

 

 
4 – Celkový pohled do vnitřního prostoru bývalého paláce (objekty F, G) směrem k východu 
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část paláce označená písmenem F 

 
5 – Západní část paláce – F 

 
6 – Jižní stěna přiléhající k původní hradbě,vnitřní strana sezbytky kapes po stropních trámech 
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7 – Pohled na západní exteriérovou stěnu paláce (vlevo se sedlovou střechou objekt chléva – T) 

 

 
8 – Nároží severní a západní stěny, vpravo detail omítkové stuhy ? 
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9 – Západní stěna bývalého paláce, celkový pohled

 
10 – Detail velkého okna (O2) prolomeného v západní stěně 

 

O1 

 
O2 
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11 – Detail zazdívky okénka a zaniklé pravé špalety okenního otvoru (O1)  

 

 
12 – Celkový pohled na interiér zachycující jižní stěnu (vlevo) a západní stěnu s pozůstatkem klenby  
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13 – Pohled na vnitřní stranu západní stěny paláce, objekt F 

 

 

 

 
14 – Okno  O2 z interiéru západní stěny s vyzděným parapetem z lomového zdiva 
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15 – Západní stěna, pohled na levou špaletu zazděného okna O1, částečně využitou jakoúložná nika 

V horní části kapsy po trámech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 – Dtto, detail zachycující dodatečné přiložení západní stěny k původní hradbě 
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17 – Dtto, detail, pozůstatek dřevěného „kuláče“ po lešení 

 

 
18 – Detail částečně zříceného klenutého prostoru u západní stěny paláce, který vznikl v mladší 

stavební fázi 
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19 – Dtto, detail dodatečně upraveného okenního otvoru (O3)v západní stěně s kamenným 

překladem 

 

 
20 – Pohled od severu na vnější stěnu objektu označeného F 
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21 – Pohled od západu na vnější stěnu objektu označeného F  

 

 

 
22 – Celý vnitřní prostor části paláce označeného písmenem F, pohled od jihu 
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23 – Spodní okno (O9) prolomené v mezipatře v mladší renesanční fázi (na omítce zbytky červené 

šambrány a modré šmolky), vpravo nad ním fragmentárně dochovaná pravá špaleta staršího okna 

(O4), pohled z vnější strany 

 
24 – Okenní otvor O9 z vnitřní strany 
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25 – Pohled na otvory ( O4, O5, O9, O10) v severní stěně z vnitřní strany 

 
26 – Okno (O10) z mladší renesanční fáze, nad ním patrná zazdívka staršího okna (O5), 

(pravá špaleta) 
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27 – Pohled na okno z vnitřní strany (O10) 

 

 
28 – Vlevo od záklenku zazdívka staršího okna(O5) s částečně dochovanou levou špaletou 
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29 – Okenní rám otvoru (O10) patrně z klasicistního období 

 

 
30 – Horní partie severní stěny s oknem (O7) a zazdívkami oken (O6) a (O8) 
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31 – Zazdívka staršího okna s pozůstatkem špalet (O6) 

 

 
32 – Okno z  mladší renesanční fáze (O7), vpravo od špalety nález omítky na původní hraně okna (O6) 
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33 –Zazděný okenní otvor (O8) z nejstarší fáze výstavby objektu 
 

 
34 – Celkový pohled na stěnu z interiéru 
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35 – Dtto, v pravé části prostoru se uplatňuje plenta z drobného lomového zdivapo úpravách 

interiéru 

 
36 –Plenta z drobného lomového zdiva navazující na kapsy po trámech zaniklé stropní konstrukce 
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37 – Detail dělící stěny ve vnitřním prostoru paláce (vlevo část F, vpravo část G) 

 
38 – Styk dělící stěny se severní obvodovou, pohled od JZ, v horní části stěny nahoře patrná zazdívka 

okenního otvoru(O8) a otvor (O7) 
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39 – Interiérová stěna s klenutými vstupními otvory (O11, O12) 

 

 
40 – Vstupní otvor (O11) 
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41 – Záklenek vstupního otvoru, vlevo patrné dodatečné přiložení klenby sklepa 

 

 
42 – Detail záklenku u otvoru O11 
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43 – Pohled na druhý vstupní otvor (O12) od severu upravený v 19. století 

 

 
44 – Dtto, detail 
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45 – Pohled z interiérové strany (O12) 

 

část paláce označená písmenem G, I

46 

– Celkový pohled na část bývalého paláce označeného písmenem G, I navazující na objekt F 
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47 – Pohled od východu 

 

 
48 – Pohled od severo-západu 
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49 – Pravá část průčelní stěny s okenními otvory(O13, O14, O15,  O16, O17, O18) 

 

 
50Dtto detail, horní torzální okenní otvor (O13), spodní otvor upravený v mladším období(O16)  
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51 – Pohled na vnitřní část stěny s otvory (O16), (O13) 

 
52 – Detail horního otvoru s pozůstatky šikmé levé špalety ostění (O13) 
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53 – Pohled na vnitřní prostor objektu G od jiho-východu a dělící zeď mezi objekty G, a F 

 

 
54 – Detail styku dělící stěny mezi palácem F - G  
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55 – Okenní rám v původně  horní části stěny (O14) 

 

 
56 – Pohled z interiéru na stěnu objektu G 
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 57 – Detail okna (O14) na vnitřní straně 

 

 
58 – Okenní otvor ve spodní části stěny s fragmenty šambrány ohraničené hnědočervenou linkou 

(O16) 
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59 – Dtto, fragment bílé šambrány lemované hnědočervenou linkou v šedé ploše 

 

 
60 – Zazdívka staršího otvoru (O17) vlevo od stávajícího okna (O16) 
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61 – Okenní otvor lemovaný malovanou šambránou (O18) 

 

 
62 –Na průčelní stěně patrný barevný přechod dvou odlišně barevnýchřešení fasády, na levé straně 

převažuje okrový nátěr, pravá část celoplošně šedá s drobným dekorem rámování otvorů 
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63 – Vpravo od okenní zazdívky (O19) stopa po barevném předělu fasády původně překryta okapním 

svodem   

 
64–Zazdívka staršího okenního otvoru (O15) v horní části stěny 
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65 – Pohled na zazdívku z interiéru, včetně kapes po trámech 

 

 
66–Levý okenní otvor (O20) patrně z 18. století, pravý zazděný původní otvor s kamenným 

překladem(O19) mohl mít funkci střílnového okénka 
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67 – Pohled z interiérové strany na zazděné okénko (O19) využívané jako úložná nika 

 

 
68 – Ve spodní části okna(O19),(O20), nad nimi kapsy po trámech zaniklé stropní konstrukce 
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69 – Detail zaniklého okénka (O19) využívané jako niky se zbytky omítek a dřevěné poličky  

 

 
70 – Pohled na východní koncovou část severní stěny paláce z vnitřní strany s okenními nikami (O19, 

O20) a kapsami po zaniklé stropní konstrukci 
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71 – Ukončení zdiva paláce objektu G, I na východní straně zalomením obvodové zdi a stopami po 

zřícené diagonálně založené dělící stěně v nároží, pohled z vnitřního prostoru 

 

 
72 – Ukončení zdiva paláce objektu G, I na východní straně, pohled z vnější strany, od severu 
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73 -  Fragment okrově – bílé barevnosti (okrová plocha, bílá kordonová římsa) zachycené nad 

zazdívkou otvoru (O19)u objektuI s vlastním barevným řešením fasády. Patrné i z archivní      

         fotodokumentace 
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74 – Dtto. Detail fragmentu bílé kordonové římsy objektu I, oddělené hnědou linkou od okrové 

plochy průčelí 

 
75 – Pohled od východu na zbytky obvodových zdí zaniklých objektů I, J, v pozadí je patrná věž tvrze 
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76–Pohled na okénko střílnového typu (O21) směřující z paláce do prostoru vstupu 

 

 

 
77-Pohled k rohové partii původního paláce, na který navazuje vstup do areálu, který je součástí 

objektu J 
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78 –Prostor původního vstupu do areálu tvrze v objektu J, pohled z vnitřní strany (O22) 

 

 
79 – Částečně zřícený vstup do sklepů, pod objekty G, Iumístěný na rozhranní objektů F a G 
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80 –Dtto, detail 

 

Sklepní prostory pod palácem 

 

 
81- 1. sklep od západu (západní), umístěný pod objektem označeným G, pohled k východní částečně 

zbořené stěně 
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82 - 1. sklep od západu (západní),umístěný pod objektem označeným G, pohled k částečně zřícenému 

vstupuna západní straně 

 
83 - 1. sklep od západu (západní),umístěný pod objektem označeným G, detail větracího okénka 

v severní stěně 
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84–2. sklep od západu (střední), umístěný pod objektem označeným I, pohled k jižní straně se 

zasypaným starším vstupem 

85– 3. sklep od západu (východní), umístěný pod objektem označeným I, pohled k východu se 

zasypaným vstupem 


