STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM
PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC TVRZE
Č.PARCELY 17, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PASOVARY

Zpracovatel: Ing. arch. Kateřina Kroulíková
ZÁŘÍ 2021

Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM
PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC TVRZE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Název akce:

Stavebně historický průzkum

Místo stavby:

Parc. st. č. 17, katastr. Území Pasovary
Pasovary / Světlík

Objednatel:

Ing. Eliška Princová
Světlík 71, 382 16

Zpracovatel:

Ing. arch. Kateřina Kroulíková
Brandlova 6,
273 43 Buštěhrad
Terénní práce:

Ing. arch. Zuzana Kočišová

Dendrochronologie: Ing. Tomáš Kyncl
Rejstříkové číslo památky:

Objekt je zapsán v seznamu kulturních památek
Pod číslem č. ÚSKP 45556/3-1454

Stupeň projektu:

Stavebně historický průzkum

Termín zpracování:

09/ 2021

Na užití SHP a fotodokumentace se vztahují příslušná ustanovení autorského zákona.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. arch. Kateřina Kroulíková, Brandlova 6, Buštěhrad

Strana 1

Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

Obsah:
1. Úvod
1.1 Předcházející průzkumy a prameny
1.2 Vyznačení objektů a vymezení rozsahu průzkumu
2. Historie objektu
2.1 Dějiny objektu
2.2 Ikonografie
3. Popis objektu
3.1 Urbanistická situace
3.2 Základní charakter objektu
3.3 Exteriér
3.4 Interiér
4. Stavební historie objektu
4.1 Dendrochronologické datování objektu
5. Hodnocení objektu
6. Náměty pro potřeby památkové péče
6.1 Hodnotné prvky a detaily
6.2 Závady
7. Náměty pro další průzkumy
8. Fotografická dokumentace současného stavu
9. Grafické vyhodnocení průzkumu
9.1 Vyhodnocení stavebního vývoje
10. Soupis prvků

3
4
5
9
10
15
23
24
24
25
26
32
32
34
34
35
35
35
36
74
74
75

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. arch. Kateřina Kroulíková, Brandlova 6, Buštěhrad

Strana 2

Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

1. Úvod
Tato dokumentace byla zpracována na základě objednávky Ing. Elišky Princové, Světlík 71,
382 16, která je jedním ze spolumajitelů objektu tvrze v Pasovarech.
Současní majitelé tvrze jsou Martin Hanuš, Eliška Princová, Ondřej Rybníkář a Tomáš Vlk.
Dokumentace řeší stavebně historický průzkum části objektu tvrze, která je uváděna jako
renesanční palác. Viz. vyznačení na obrázku níže.
Podkladem pro vypracování stavebně historického průzkumu (dále jen SHP) byly
dokumentace předcházejících průzkumů První a druhá etapa průzkumu Tvrze zpracované
Mgr. Jarmilou Hansovou, Ing. Danielem Šnejdem a Mgr. Jiřím Blochem. Dále pak Zaměření
půdorysů tvrze Od CePT s.r.o. a fotoplány od téhož zhotovitele.
Objekt je památkově chráněný a je zapsán v seznamu Kulturních památek pod rejstříkovým
číslem č. ÚSKP 45556/3-1454.
V době provádění průzkumu byl objekt zříceniny částečně vyklizen od náletové zeleně a bylo
zde možné provádět fotografickou a měřičskou dokumentaci.
Součástí průzkumu byla provedena dendrochronologická datace nalezených zazděných
dřevěných trámů.
Archivní rešerše nebyla prozatím zpracována. Zpracování této části SHP by mělo být
provedeno v příštím roce v rámci výzkumu prováděném NPÚ.
Průzkum byl zpracován jako standardní dle metodiky Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum (Ing. Petr Macek, Praha 2001).
Zpracovaný průzkum je pracovní materiál, který má sloužit jako podklad projektantům, být
vodítkem pro pracovníky státní památkové péče a rovněž má poskytnout základní informace
o charakteru historických prvků. Dále bude sloužit k archivním účelům.
Výsledky průzkumu jsou adekvátní časovým a terénním možnostem v době provádění
průzkumu. Snahou bylo vytěžení, co možná největšího množství informací důležitých pro
poznání stavebního vývoje objektu.
Zpracování SHP jsou osobními názory zpracovatelů průzkumu danými jejich zkušenostmi
z památkové praxe a znalostí objektu, v žádném případě nemohou a nechtějí nahradit
odborný názor odborné organizace státní památkové péče ani správního orgánu státní
památkové péče.
Tvrz Pasovary je středověkého původu a v průběhu staletí se rozrostla o další budovy a
vytvořila tak srostlici mnoha objektů, které se zde nacházely ještě krátce po druhé světové
válce, kdy bylo odsunuto německé obyvatelstvo. Vesnice byla nedlouho poté téměř
srovnána se zemí, zůstala jen věž, rozvaliny tvrze, renesančního paláce a přilehlých
staveb. V roce 1958 byla „zřícenina tvrze Pasovary“ zapsána za kulturní památku. Areál
tvrze po celá desetiletí chátrá, v současné době noví majitelé tvrze začínají opravovat
zbylé hodnotné konstrukce, zejména sklepy. Za tím účelem bylo přikročeno k základní
identifikaci jednotlivých budov areálu a zaměření jejich zbytků.
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Vyznačení objektu tvrze na mapě současného katastru

1.1 Předcházející průzkumy a prameny
Michal Rykl, Pasovary. Přehled stavebního vývoje české středověké tvrze. Památky a
příroda, 1988, č. 48, s. 142-146.
Pasovary, reambulovaná mapa stabilního katastru obce Pasovary (Passern) z roku 1871.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov.
Tomáš Dolanský, Geodetické zaměření celého areálu společností CePT s.r.o., 2019.
Muzeum Ateliér Seidel, Český Krumlov - Pasovary, areál tvrze, pohled od severu na
renesanční palác, nedatováno
Jarmila Hansová, Daniel Šnejd: Pasovary – tvrz (ČK) první etapa průzkumu, září 2019,
plánový archiv NPÚ ÚOP ČB, arch. č. PD 12786
Mgr. Jiří Bloch, Veronika Babická, DiS., Ing. Daniel Šnejd: Pasovary – tvrz (ČK) 2. etapa
průzkumu, Renesanční palác, Operativní průzkum a dokumentace
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1.2 Vyznačení objektů a vymezení rozsahu průzkumu
Nejspolehlivějším podkladem pro rozpoznání rozlohy jednotlivých objektů se nám stal letecký
snímek Pasovar z roku 1949. 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. 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 jen dílčí poznatky.
K základnímu přehledu těchto budov označených písmeny jsme 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.
Označení objektů je pro účely SHP převzato z dřívějších průzkumů, tak aby byla umožněna
návaznost na dřívější dokumetnace.

Zákres objektů areálu tvrze do leteckého snímku z roku 1949. Písmeno A označuje věž.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
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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.
Předmětem této dokumentace jsou objekty renesančního paláce na tomto plánku
vyznačené písmeny F, G a I.
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Pasovary, areál tvrze, zaměření přízemí, Tomáš Dolanský (CePT s.r.o.), 2019
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Pasovary, areál tvrze, zaměření přízemí, Tomáš Dolanský (CePT s.r.o.), 2019
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2. Historie objektu
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
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 paláce, vestavěného 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, jež má dle M.Rykla 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 patřící k renesanční fázi.
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.
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. 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 přízemní opatřena hřebínkovou
klenbou se styčnými lunetami, třetí patro hladkou valenou klenbou. 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, v jehož majetku tvrz zůstala až do první poloviny 20.
století. M.Rykl uvádí, že v jeho majetku tvrz zůstala až do první poloviny 20. století, ovšem
__________________________________________________________________________________________________________________________________
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to je podle ústního sdělení J. Hansové začínající s archivním průzkumem pasovarské tvrze
v rozporu s písemnými prameny. Nejmladší pozemková kniha, vedená od 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.
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 byl 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 zmenšil o polovinu. Zatím
nevíme, jaký vliv na stavební vývoj tvrze mohly mít požáry zaznamenané v letech 1836 a
1907.
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
1990-1992 provedli akademičtí malíři Jan Severa a Jiří Říha. 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 Dějiny objektu
(převzato z článku Michaela Rykla)
Nejstarší dějiny a první fáze výstavby tvrze
Podle A. Sedláčka sahají nám známě počátky rodu Pasovarských do let 1278 – 93. V roce
1291 je připomínán Domin z Pasovar, který daroval dva díly desátku ze vsi klášteru
vyšebrodskému. Dalším známým nositelem přídomku z Pasovar je Mikuláš, připomínaný
roku 1312, dále Domin v roce 1341 a vdova po něm v roce 1366. Z jeho rodu pocházel také
Řehoř z Pasovar, připomínaný v letech 1390 – 1406. V roce 1437 umírá jakýsi Janek
z Pasovar, bez rodové souvislosti s předešlými. Následujícími majiteli byli Matěj Višně
z Větřní a Petr Kačic z Jetřichovic, který držel Pasovary ještě v roce 1451.
Rokem 1472 dostal Pasovary Jiřík Višně z Větřní, jehož rod se udržel ve vlastnictví až do
roku 1624. Jiřík Višně, který je častěji připomínám jako pán pasovarský (1472, 1475, 1481),
již nepochybně vlastnil tvrz v kamenné podobě.
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Její půdorys lze ještě dnes vyčíst v konglomerátu rozpadlých pozdějších staveb a přístaveb,
i když některé partie, zvláště severovýchodní úsek, je již čitelný velmi obtížně.
Původní tvrz obsahovala třípatrovou hranolovou věž čtvercového půdorysu o straně 6,2 m a
jedno až dvoupatrový palác 9,5 x 13 m. vložený do jihovýchodního rohu nepravidelné
hradební zdi o síle 1,7 m.
Věž obsahovala nad mírně zapuštěným přízemím tři plochostropá patra. Z původních
architektonických detailů se dochovalo střílnové okénko ve třetím patře v severní stěně, úzké
vysoké okénko v jižní stěně druhého patra, dva hrubě opracované kamenné krakorce po
prevetu ve třetím patře na západní straně a především hrotitý vstupní portál se skosenou
hranou ostění ve východní stěně druhého patra, opatřený vpadlinou pro padací most. Tento
portál byl dříve, nepochybně jediným, vstupem do věže, zřejmě z pavlače protilehlého
druhého patra nebo podstřeší paláce.
Z paláce se dochoval zejména klenutý sklep. Klenba je kamenná s výsečemi a půlkruhovými
čely, sklenutá na střední pilíř. Původní vchod z nádvoří má ještě kapsy po zasouvací závoře.
Přízemí je již v rozvalinách, podle zbytků v západní části obsahovalo dvě dodatečně
přepažené místnosti. Obdobné dělení mělo také prvé patro. O existenci dalšího podlaží
(druhého patra nebo podstřeší) svědčí již jen naproti ležící portál druhého patra věže. Tento
palác lze bezpečně ztotožnit s údajem v Soupise že č.p. 2 obsahuje bývalou tvrz s velkou
síní a arkýřem.
Problematický je však vztah paláce k okružní zdi, do níž je začleněn poněkud neorganicky a
také se nápadně odlišuje svou tenčí zdí. Vyvstává tedy otázka, zda byla původně důsledně
polygonální hradební zeď probořená a palác vestavěn o nějakou dobu později. Jeho dnešní
napojení na hradbu nelze detailně povrchovým průzkumem sledovat, protože v zachované
úrovni je zcela zasypán.
Věž samotná by však nemohla uspokojit nároky majitele pro své malé rozměry půdorysu i
oken, takže zde musel i před stávajícím palácem stát jeho předchůdce, jeho lokalizaci (stejně
jako otázku napojení dnešního paláce na hradbu) by vyřešil až archeologický průzkum.
Pozornost zasluhuje i otázka původního vstupu do tvrze. Průchod proražený později
jihozápadně u věže je poněkud nelogický, vznikl pravděpodobně až v renesanci. Proti tomu
existenci původního vstupu ze severozápadu, severu, severovýchodu a jihu hovoří
dochované zdivo hradby beze stop po takovém otvoru. Zbývá tedy značně přestavěný
východní úsek, vstup pak vedl do návsi. Tuto nejpravděpodobnější variantu však opět může
potvrdit až archeologický průzkum.
Tvrz v takovéto sestavě patří k náročněji vybaveným stavbám svého druhu. Obě budovy –
palác i věž – mají na sebe úzkou vazbu vzájemně i vzhledem k prostoru nádvoří, takže je
nepochybné, že fungovaly současně. K tomuto typu tvrze existuje v Čechách řada příkladů
analogických dispozic s obdobným rozvržením budov.
Z analogií, stavební podoby a detailů (portál věže, střílnová okénka se skosenou hranou)
můžeme přibližně určit dobu založení jako pravděpodobně druhou polovinu 14. století.
Porovnáme-li toto rozhraní s kusými historickými zprávami a predikáty, lze nanejvýš určit,
zda v té či oné době tvrz mohla, či nemohla stát.
Za Mikuláše v roce 1312 v této podobě nestála, nezdá se ani pravděpodobné, že by tomu
tak bylo v roce 1341. Naproti tomu za Řehoře z Pasovar (1390 – 1406) se již existence tvrze
dá předpokládat s velkou pravděpodobností, zcela bezpečně pak již v letech 1437 – 1451.
Do 15. století se hlásí i vestavba paláce jehož klenba ve sklepě dává tušit mladšímu původu
budovy.
Z nedostatku záznamů o držitelích a jejich majetkových poměrech tedy nelze stanovit
pravděpodobného zakladatele, jako je tomu ostatně u většiny podobných objektů.
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Renesanční přestavba
Jak již bylo uvedeno, před rokem 1472 se Pasovary dostaly do držení Jiříkovi Višňovi
z Větřní, po němž je zdědili jeho synové Erazim – připomínaný roku 1489 a Václav, který je
uváděn, při příležitosti sporu s Kájovským mlynářem v roce 1498, jako držitel tvrze, dvoru a
vsi Pasovary a dalšího nemalého majetku. Václav žil ještě v roce 1544, kdy sepsal závěť se
zmínkou o tvrzi, dvoru a vsi. Nedlouho na to pak umírá. Jeho syn Jan kupuje v roce 1572
dům v Krumlově, po jeho smrti (1575) dostal majetek syn Adam, který statek zadlužil, část
majetku prodal a po jeho smrti (1585) spravuje sirotčí statek jeho sestra Anna.
Od roku 1589 se majetku ujímá Adamův syn Jan, který byl pro vyrovnání otcových dluhů
nucen ještě prodat část, ale Pasovary mu zůstaly. Manželce pak věnoval na tvrzi, dvoru a vsi
Pasovarech 100 kop grošů českých platu.
Když v roce 1620 přišla do Čech císařská vojska, Jan odešel na Rožmberk a mezitím mu
tvrz, dvůr, ves a dvě štěpnice v Pasovarech prodali i s dalším majetkem obci Krumlovské za
4860 kop, 41 grošů míšenských.
O čtyři roky později Janův syn Jan Adam žádá na císaři, aby mu byl statek navrácen, ale
nepomohla ani přímluva arcibiskupa salcburského, ani opakovaná suplika z roku 1637. Tímto
zůstaly Pasovary nadále majetkem obce Krumlovské.
Období vlastnictví rodu z Větřní se do stavební podoby tvrze zapsalo výraznou
přestavbou, která, jak se zdá, proběhla asi ve dvou až třech renesančních fázích.
Ke středověké hradbě bylo na severu přistavěno rozlehlé křídlo, určené nepochybně
obytným účelům. Vertikální komunikaci zajišťovala lichoběžníková chodba
v nejsevernějším cípu nové stavby. Vlevo od dnešního nového ostění tohoto vchodu
se zevnitř ještě zachoval zbytek záklenku původní niky.
Další vstup do sklepa byl z nádvoří po schodišti, dnes je schodišti již zavalené,
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 zdí působí ještě značně archaickým dojmem, Zdá se, že se jedná o
nejstarší etapu rozšiřování tohoto feudálního sídla. V úrovni sklepa jí snad lze ještě
označit jako pozdně gotickou. Nad sklepem ve východní části bylo přízemí a patro,
z něhož se zachovala jen vnější zeď, proražená několika nověji upravenými otvory
v původních špaletách. Jihovýchodní část přízemí i patra zcela setřely stopy následné
úpravy v 19. stol.
Západní část tohoto nového obytného stavení 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 výška špalet původních oken
prvního patra, která byla zmenšena a pod nimi vznikla okna zvýšeného přízemí. Pro
nové patrové ústupky a 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, tato úprava včetně přepatrování nad ní pochází také
z období renesančního.
V souvislosti s přístavbou tohoto křídla došlo k další závažné změně – k přeložení vstupu.
Původní vstup, ležící snad na východní straně, byl zřejmě touto budovou zaslepen, proto
vznikl nový průjezd prolukou mezi věží a jižní hradbou a mezi věží a palácem.
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Před proraženou gotickou hradbu byl přistavěn vjezd – brána, z níž se zachovalo jen
podklenutí průjezdu, založeného do dna příkopu. Jako samostatná čtvercová budova stojí
tato brána ještě na katastrální mapě z roku 1887.
Do proluky mezi věží a jižní hradbou byl vestavěn klenutý průchod určený pro dopravu pěší
a koňmo, který se na západně příchozímu otvíral širokým klenutým pasem. Mezi věží a
palácem průjezd pokračoval jedním polem křížové hřebínkové klenby s hrotitými čely a do
nádvoří se otevíral půlkruhovým pasem na celou šířku proluky.
Nad takto zastřešeným průchodem vznikly další obytné místnosti, v podstatě pokračování
paláce západním směrem. V prvém patře byly také cihelné křížové klenby, po nichž zbyly
otisky hrotitých čel. K těmto úpravám patří též vložení schodiště do západní části starého
paláce a příčka vylehčená dvěma širokými slepými arkádami.
Dalším renesančním zásahem bylo přistavění úzkého křídla k severní zdi paláce. V úrovni
sklepa je pouze jedna zaklenutá místnost s větracím okénkem, přístupná z chodby, která
vznikla v celé síle přístavby a z nádvoří zpřístupňovala portál do gotického sklepa paláce.
Také v přízemí byla klenutá místnost se třemi větracími okénky s hrubě opracovanými
jednoduchými ostěními. Z prvního patra zbyly jen části obvodové zdi.
Účel této budovy jistě nebyl reprezentační, vzhledem k oknům, jimiž je vybavená, spíš se
jednalo o zásobárnu.
V renesanční době vzniklo i zaklenutí věže. Přízemí dostalo hřebínkovou klenbu se styčnými
lunetami (obdobnou klenbě v průchodu mezi palácem a věží) a třetí patro hladkou klenbu
valenou.
Zásadně není také vyloučeno, že tehdy vznikl úzký kamenem klenutý kvelb mezi západní
hradbou a věží, sloužící odedávna asi hospodářským účelům.
Jak již bylo uvedeno, je třeba všechny tyto úpravy rozdělit do několika etap. Nejstarší byla
pravděpodobně výstavba sklepů severního obytného křídla, snad i části nadzemního podlaží,
práce však mohly být přerušeny, protože přízemí i patro mají na rozdíl od sklepa již na svou
dobu odpovídající sílu zdí. V návaznosti pak vznikla, v mladší etapě, nová vstupní brána,
průjezdy a prostory nad nimi, jakož i křídlo u severní zdi paláce, zaklenutí věže a kvelb u
věže. Nejmladší z renesance bude asi přepatrování západní části severního křídla.
Všechny uvedené úpravy proběhly za vlastnictví rodu z Větřní, zejména v průběhu 16.
stol.
Do tohoto období spadají také nejstarší zmínky o „tvrzi“ – první v roce 1498, další 1524, 1589,
1624.
Renesanční přestavbou se Pasovary dostaly na vrchol svého vývoje a zařadily se k nejlépe
vybaveným feudálním sídlům na vesnici. Jedním z možných důsledků této poměrně bohaté
stavební činnosti může být i náhlé zadlužení statku ve druhé polovině 16. století.
Přestavby barokní a novodobé
Tyto přestavby změnily komplex tvrze ve shluk několika vesnických stavení. Probíhaly
v podstatě od konfiskace až do počátku 20. století. Jejich charakter byl výhradně užitkový a
znamenal více či méně rušivé zásahy do původního organismu tvrze.
K úpravám starším (snad 18. století) patří pravděpodobně nové východní křídlo, vyznačující
se poměrně silnými zdmi. Relativně stará bude i úprava volného prostoru severně od věže,
kde vznikly tři klenuté místnosti (dnes má klenbu už jen malý kvelb z části vylámaný ve
středověké hradbě).
Dalším impulsem k přestavbám byl nepochybně požár v roce 1836.
Nejzávažnější úpravou bylo opětné přeložení vstupu, a to směrem z návsi, tedy znovu od
východu, zřejmě poblíž původního gotického, přičemž renesanční vstup od západu zřejmě
zanikl a prostor bývalé brány poblíž jihozápadního rohu věže byl zasypán a přizděn.
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V souvislosti s novým vstupem byla stržena a v menší síle znovu vyzdvižena východní zeď
renesančního severního paláce a vznikla zde dlouhá přístupová chodba do dvora a přilehlých
místností. Do takto upravené části renesančního paláce bylo také pojato původně volné
schodiště do patra. Obě jsou dnes zřícena a zasypána. Ve zdi, oddělující obě schodiště, však
zůstal osekaný zbytek původní ohradní zdi, která jinak v úrovni přízemí v celé
severovýchodní části beze stopy zmizela.
V průběhu 19. století také vznikla další zástavba vně tvrze i ve dvoře, který se zmenšil oproti
renesančnímu stavu téměř o polovinu.
Tento stav zachycuje katastrální mapa z roku 1887, kde je zřetelné, že tvrz tvoří centrum
obce, kolem ní je nejchudší zástavba.
Někdy po roce 1887 vzniklo ještě stavení na jihozápadním nároží, které pohltilo renesanční
bránu do tvrze i s přilehlým úsekem gotické hradby.
Stavební vývoj ukončil zřejmě požár v roce 1907, v době meziválečné byla vesnice podle
ústního sdělení pamětníků v podstatně vylidněná, definitivně pak po druhé světové válce.
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2.2 Ikonografie

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).
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. arch. Kateřina Kroulíková, Brandlova 6, Buštěhrad

Strana 15

Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

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, letecký snímek z roku 1949 (https://kontaminace.cenia.cz/), dole detail tvrze
__________________________________________________________________________________________________________________________________
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Pasovary, areál tvrze, pohled od severu na renesanční palác, nedatováno (Muzeum Ateliér Seidel, Český
Krumlov)

Pasovary, areál tvrze, pohled na věž od severozápadu, vpravo v popředí ruina objektu P nebo D, 1966
(NPÚ ÚOP ČB, fotoarchiv, složka Pasovary)
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Pohled na severní stěnu paláce (Objekt F a G) (soukromý archiv M. Rykla 1985)

Pohled na severní stěnu paláce (Objekt F a G) (soukromý archiv M. Rykla 1985)
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Původní vstup do sklepa v části G – z jižní strany – dnes zavalený
(soukromý archiv M. Rykla 1985)

Pohled od severu v popředí renesanční palác (soukromý archiv M. Rykla 1985)
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Pasovary - tvrz, půdorys přízemí, M. Rykl, 1985
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Pasovary - tvrz, půdorys sklepa, M. Rykl, 1985
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Pasovary - tvrz, půdorys patra, M. Rykl, 1985
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3. Popis objektu
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
přízemní objekt, přistavěný k J straně tvrze

2

24

24

2

24

24

23

25

25

E

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

‐

‐

22

P

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

‐

‐

‐

C
D
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3.1 Urbanistická situace
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.
Zkoumaný renesanční palác je součástí areálu tvrze, nachází se na severní a
severovýchodní straně areálu. Palác byl přistaven vně původních gotických hradeb tvrze. Na
pláncích je renesanční palác vyznačen písmeny F, G a I.
Tvrz je situována na mírném svahu klesajícím od západu směrem k východu, kde se
nacházela náves s rybníkem.
3.2 Základní charakter objektu renesančního paláce
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 fragmentálně
dochovaných svislých konstrukcích. Podstatná část zděných konstrukcí se tak v současné
době nachází pod sutí z destrukce, v úrovni archeologických situace.
Půdorys renesančního paláce se tvarově zalamuje podle starší gotické hradby. Na západní
straně začíná palác objektem F. Ten je v podstatě lichoběžníkový. Jižní strana objektu přiléhá
k hradební zdi, severní stěna je s jižní rovnoběžná. Západní stěna je téměř kolmá na jižní a
severní stěnu. Východní stěna této části paláce je půdorysně šikmá a s jižní stěnou svírá
úhel 96°.
Část paláce označovaná jako G je tvořena na jižní straně přístavbou ke gotické hradbě.
Severní stěna je s jižní téměř rovnoběžná. Západní stěna je tedy také šikmá a s jižní stěnou
svírá úhel 105°. Na východní straně přechází objekt G do části I a zalamuje se podle ohradní
zdi směrem k jihu. Ve sklepě se zdá být objekt G a I jako jeden celek. V přízemí se pak objekt
I přestavěl průběhu baroka a 19. stol a jeho renesanční půdorys není přesně zřejmý. Není
zde ani přesně daná hraniční zeď mezi těmito dvěma objekty. Patrně objekt G na
severovýchodní straně měl nároží v místě nynějšího nároží. Ovšem stávající stojící zbytek
nárožní zdi zabíhá za čelní severovýchodni stěnu.
Objekt I byl patrně půdorysně shodný v přízemí s úrovní ve sklepě. Dnes je zde již situace
značně nepřehledná a pod nánosy zborceného objektu.
Renesanční objekt byl patrový. Z prvního patra se v západní části dochovaly ještě stěny
s okenními otvory.
Jak vypadalo zastřešení objektu v době vzniku není již zřejmé. Na počátku 20. století měl
objekt sedlovou střechu s hřebenem rovnoběžným se severní fasádou. Toto dokládá
historická fotografie (Muzeum Atelier Seidel, Český Krumlov). Na této fotografii je také patrné,
že měl objet jen hrubší fasádu bez dalšího členění. Jedna hladká pasparta je kolem dveřního
otvoru dnes označovaného O12. Další hladká linka byla na části G mezi přízemím a prvním
patrem.
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3.3 Exteriér
Z exteriéru se dochovaly částečně severní a západní fasáda. Ostatní fasády jsou dnes již
částečně zbořené, nebo se nacházejí v násypech sutin zřícených konstrukcí.
Severní fasáda objektu I a G
Orientačně správně by mělo být napsáno severovýchodní fasáda. Pro zjednodušení uvádíme
severní fasáda. Tato část severní fasády je dnes jednopatrová, přičemž první patro je
dochováno částečně. Na východní straně je nižší a spíše jen k parapetu okna v prvním patře.
Nad druhým oknem od západu je ještě dochována i část nadezdívky. Fasáda je více méně
čtyřosá. Zdivo bylo vyzděno z lomového kamenného zdiva patrně ještě v roce 1468, nebo
těsně po tomto roce. Tato datace byla potvrzena dendrochronologickou metodou
z odebraných zazděných trámů v této obvodové zdi. Ve fasádě se nacházejí v přízemí čtyři
okenní otvory. O16, O18, O19 a O20. okenní otvor O18 je zazděný patrně ještě někdy
v baroku. Vedle okenního otvoru O17 na východní straně se nachází původní ostění okna,
které bylo patrně při renesanční přestavbě zazděno a místo něj byl proveden renesanční
otvor O16. Otvory O16 a O18 byly dále někdy v klasicizmu ještě upravovány. Získaly cihelná
ostění a cihelné záklenky. Dnes mají ostění vypadaná a záklenky pobořené.
V prvním patře došlo patrně při renesanční přestavbě ke zrušení a zazdění okenního otvoru
O15, za tímto oknem se nachází dělící stěna. Okenní otvory O14 a O13 doznaly v klasicismu
také určité úpravy.
Popisy jednotlivých otvorů jsou provedeny v tabulkách soupisu prvků.
Na stěně se částečně dochovaly omítkové vrstvy. Jedná se převážně o klasicistní omítky
s bílými vápennými nátěry a další mladší vrstvy.
Dále jsou na fasádě čitelné zazděné dřevěné kulaté trámy, které sloužili jako lešení při stavbě
stěny.
Spodní části stěny nejsou přístupné, nacházejí se pod sutinami. Tudíž zde nejsou viditelná
okno do sklepů.
Severní fasáda objektu F
V současné době je severní fasáda v přízemí dvouosá. V mezipatře má dvě okenní osy a
v prvním patře jsou dvě okenní osy, přičemž západní okno již nemá nadpraží. Další tři další
okenní osy jsou zazděné.
V horní části fasády se zdivo nedochovalo až po římsu. Zdivo severní fasády je postaveno
z lomového kamene. Opracované kamenné bloky se zde moc nevyskytují.
Na severní fasádě objektu F jsou dobře čitelné čtyři stavební etapy. Severní fasáda je
postavená pravděpodobně těsně po roce 1468. Z tohoto období je datované dřevo
z interiérové strany stěny. Při výstavbě byly okna patrně menší, dá se předpokládat, že
velikostně odpovídaly zazděnému oknu na východní straně v prvním patře označenému jako
O8. V druhé etapě výstavby byla okna renesančně zvětšena, dostala cihelné ostění a
záklenky. Pozůstatky těchto renesančních oken jsou čitelné v ostěních oken O4 a O7 a
v zazděných otvorech O5 a O6. Další významnější úprava proběhla pak až někdy
v klasicistním období, kdy byla tato část objektu přepatrována. Došlo k vložení mezipatra a
severní fasáda získala nová okna v mezipatře označená jako O9 a O10. Okna mají cihelná
ostění a cihelné záklenky. Upraveno a zmenšeno bylo renesanční okno O7. V přízemí byly
upraveny cihelnými ostěními a záklenky otvory O12 a O11.
Na severní fasádě se nacházejí fragmenty vápenných omítek patrně z 19. a počátku 20.
století.
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Západní fasáda objektu F
Západní fasáda má dnes jeden okenní otvor v úrovni prvního patra. Z vnější strany je fasáda
značně zasypaná sutinami zřícených objektů.
Stěna byla postavena těsně po roce 1468. V této stěně se z vnitřní strany nacházejí zazděné
stropní trámy z tohoto období.
Na jižní straně se se nachází patrně původní větší otvor, který byl zazděn v prvním
renesančním období. Jedná se o otvor označený O23. Ve středu fasády se v úrovni prvního
patra nachází druhotně proražený renesanční otvor označený O22. Tento otvor má cihelné
ostění a cihelný záklenek. Je proveden patrně na místě staršího menšího otvoru, který je
zazděný cihelným zdivem jižně od okna. Druhotně byl tomuto oknu zvýšen parapet. A to
v souvislosti s vložením stropu mezipatra.
Celá stěna je vyzděna z lomového kamene a dá se říci, že se dochovala cca těsně pod
úroveň římsy. Ve stěně se vyskytuje pouze malé množství opracovaných kamenů.
Pod oknem se dochoval pouze úplně malý fragment vápenné omítky s bílými vápennými
nátěry.
Jižní stěna objektu I
Z jižní stěny objektu I je patrné pouze kamenné zdivo. Zdivo je jen velmi torzálně zachované,
a to mírně nad úroveň přízemí. V současné době je silně zarostlé náletovou zelení a okolí je
zasypané sutí z rozpadajícího se objektu. Zdivo je skládané z lomového kamene a omítky na
něm již nejsou dochovány.
Ostatní stěny paláce
Další stěny paláce jsou z exteriérové strany nečitelné. Z jižní strany palác přiléhá ke gotické
hradbě. Ta ovšem není v současném terénu příliš čitelná. Je opět zavalená sutinami
zřícených objektů.

3.4 Interiér
Objekt F
Objekt F byl společně s objektem G přistaven k severní straně tvrze, tedy za severní gotickou
hradbu. Tato přístavba byla provedena patrně někdy těsně po roce 1468. Pro toto tvrzení
svědčí tři dendrochronologicky datované dřevěné konstrukce zabudované v západní a
severní stěně objektu F. Podařilo se odatovat dvě zhlaví trámů v západní stěně v místech
stropů nad prvním patrem. Dále je datován kulatý trámek zabudovaný v severní stěně
v západním koutě. Tento trámek je patrně pozůstatek lešení z doby výstavby objektu.
O přístavbě k jižní hradbě tvrze svědčí spára probíhající v jihozápadním koutě místnosti.
V dalším renesančním období byla do prostoru sklepa vložena kamenná valená klenba.
Původně byl nad suterénem patrně dřevěný trámový strop. Kapsy po trámech se dochovaly
na severní stěně ve východní části. Nad přízemím byl patrně už jen jeden vysoký prostor
s okny s parapety v nižší úrovni.
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Během druhé renesanční přestavby byl objekt přepatrován. Pod okna v prvním patře byl
vložen dřevěný trámový strop a parapety oken v prvním patře byly zvýšeny. Po tomto
vloženém stropě se dochoval šlic zejména na západní stěně. Na jižní stěně se dochovaly
kapsy po trámech tohoto druhotně vloženého stropu.
Poslední vetší dodnes čitelnou stavební úpravou bylo přezdívání a prorážení okenních otvorů
někdy v průběhu klasicismu, tedy v polovině 18. století. Toto se týká zejména oken O9, O10,
a O7 na severní stěně objektu.
Jižní stěna objektu F
Jižní stěna je patrně ještě gotická hradby tvrze. Na západní straně zabíhá pod kolmou
západní stěnu pozdně gotické přístavby paláce. Na stěně se dochovaly kapsy po druhotně
vložených trámech a nad nimi možná ještě zazdívka nějakého staršího okenního otvoru. Na
stěně jsou patrné různé přizdívky, plenty a opravy. Dochovala se pouze částečně. Na
západní straně je dochována nejvýše a postupně k východu klesá až na úroveň podlahy
přízemí.
Západní stěna objektu F
Západní stěna je předělena vloženou valenou renesanční klenbou sklepa. Na stěně je ve
sklepě jeden patrně druhotně proražený renesanční okenní otvor. V přízemí je na jižní straně
patrný zazděný větší, možná i dveřní otvor, označený O23. Otvor byl v době první renesanční
přestavby zazděný, druhotně do něj byla vestavěný drobná policová nika. Nika má ve spodní
i horní části prkna. Ve středu stěny je jedno velké druhotně upravené nebo proražené
renesanční okno označené jako O22. Okno má cihelné ostění a cihelný záklenek. Jižně od
okna je patrná cihelná zazdívka menšího původního okna, druhotně byl oknu při druhé
renesanční úpravě zvýšen parapet kamennou zazdívkou. Ve střední části stěny je patrný šlic
po druhotně vloženém dřevěném stropě. Pod oknem se dochoval malý fragment vápenné
omítky s bílými nátěry. Vedle okna jsou po obou stranách dochovány čela trámů, patrně po
původním dřevěném trámovém stropě. Trámy byly dendrochronologicky datovány do roku
1468, po dalším trámu je nad oknem O23 dochovaná kapsa.
Severní stěna objektu F
Na severní stěně je patrný poměrně složitý stavební vývoj objektu. Suterén je zde pod
sutinami zřícené klenby, tak zde není čitelný. Na stěně jsou patrná renesanční okna
s cihelnými ostěními vložená do původní pozdně gotické stěny. Renesanční okna jsou
označena O4, O5, O6 a O7. U oken dochází ještě k jedné meziúpravně, jak nasvědčuje
kamenné ostění ve spodním rohu pod oknem O5. Úpravy oken dále souvisely s vložením
stropu mezi přízemí a první patro. Šlic po tomto stropě se zachoval pod oken O7, v dalších
místech je patrně zazděný a dnes je hůře čitelný. Pod okny je možné, že je viditelný otisk
schodiště. Jsou zde zvýrazněny kameny, které se jeví jako stupňovitě poskládané. Kolem
nich jsou různé dozdívky a plenty z drobnějšího kameniva. Toto „schodiště“ by mohlo
souviset s vložením patra. Druhotně byla patrně proražena nebo upravena okna O9 a O10
někdy v klasicistním období. Okna mají cihelné záklenky a cihelná ostění. Upravovány byly i
záklenky otvorů v přízemí.
K nejstarším, patrně původním, okenním otvorům patří v renesanci zazděné okno O8. Toto
okno je částečně za druhotně vestavenou stěnou mezi objekty F a G.
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Východní stěna objektu F
Z východní stěny se dochovalo pouze torzo kamenného zdiva při severní stěně. Stěna byla
pravděpodobně k severní stěně přistavěná druhotně. Může být z doby první renesanční
přestavby paláce. Před stěnou je velký zával po zřícené klenbě sklepa. Na jižní straně se ze
stěny v horních částech nedochovalo nic a v úrovni sklepa je stěna pod sutinami zbořené
klenby. Ve středu stěny je záklenek vstupu do sklepa. Nebo spíše dveřního otvoru mezi
sklepy mezi objekty F a G. Záklenek je kamenný. A směrem do sklepa pod částí G je v něm
zával.
Objekt G
V dnešní době se z objektu nejlépe zachovala severní stěna a sklep.
V letošním roce byl prováděn částečný archeologický průzkum v úrovni přízemí tohoto
objektu nad klenbou sklepa. Došlo zde k odhalení části severní zdi až na úroveň původní
podlahy při západním rohu místnosti. Dále byla kopána sonda podél východní stěny a
v jihozápadním koutě byla odryta nika.
Objekt má dodnes dochovaný sklep s valenou klenbou. Na severní stěně je patrné že byl
dvoupodlažní. V přízemí měl dvě okna a v prvním patře také dva okenní otvory.
Při kopání archeologických sond byly na odkrývaných stěnách nacházeny vápenné omítkové
vrstvy s velkým množstvím vápenných nátěrů. Nátěry byli převážně bílé, některé byly zelené
s patrně tmavě zeleným šablonkovým dekorem. Dále se zde nacházely okrové vrstvy. Ale i
zelený a modrý dekor. Tyto výmalby byly patrně z konce 19. stol a z počátku 20. stol.
Jižní stěna objektu G
Jižní stěna se dochovala do výšky cca 1 m nad úroveň podlahy v přízemí. Jedná se o
kamennou zeď provedenou z lomového kamene. V šířce zdi jsou patrné spáry, jak docházelo
k rozšiřování a přistavování stěny. Je zde možné, že se jedná o původní gotickou hradbu,
která byla rozšířena jižním směrem, a nebo je tomu naopak. Toto se bude muset ještě
prokázat dalším archeologickým výzkumem navazujících částí objektu. Zdá se, že ve zlomu
při jihovýchodním koutě je zdivo již jiné, a mohlo by patřit ke klasicistním úpravám objektu.
Západní stěna objektu G
Západní stěna je v jižní části dochovaná jen velmi nízko nad stávající terén. Nedá se více
posoudit, je značně zarostlá a mizí v sutinách.
Ovšem v jižní části zdi byla archeologickým výzkumem odkryta patrně policová nika. Tato
nika mohla být přestavěna z bývalé niky topeniště. V nice se dochovalo na stěnách množství
bílých vápenných nátěrů.
Na severní straně západní stěny se dochovala poměrně velká část stěny přiléhající k severní
obvodové zdi. A sahající až do výše horní části prvního patra. Ve středu kamenné zdi
z lomového kamene je druhotně vylámán šlic pro dřevěnou podlahu.
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Severní stěna objektu G
Severní stěna je v přízemí i v patře dnes dvouosá. Nad okny přízemí je drážka po
odstraněném dřevěném trámovém stropě. Okna jsou patrně na původních místech z doby
výstavby objektu. Dá se předpokládat, že v renesančním období byla zvětšena. Patrně jedno
původní okno z doby výstavy se nachází v prvním patře v místě dělící stěny mezi částí G a
I. Jde o otvor označený O15. Otvor je druhotně zazděný, patrně při renesančních úpravách
paláce. Stěna nad oknem O15 a O14 se jeví jako druhotná oprava, patrně související
s renesanční přestavbou. Další zazděné původní okno je na výkresech označeno O17.
Nachází se východně od okna O16. Při zvětšování oken v renesanci došlo k jeho
částečnému zazdění a posunutí otvoru západním směrem.
Další významnou úpravu prodělali otvory v klasicistním období, kdy dostaly nové cihelné
záklenky a nová cihelná ostění.
Východní stěna objektu G
Větší část východní stěny byla odkryta až při současném archeologickém průzkumu. Stěna
se dochovala do výšky cca 1m nad současný zával. V sondě byla odkryta úroveň původní
podlahy přízemí objektu. Ve střední části stěny se dochovaly zazděné dveře, které mají
cihelné ostění. Stěna je kamenná z lomového kamene. Zazdívka je také provedena
z drobnějších kamenů. Dveře již nemají dochované nadpraží. Nedochovala se výška
nadpraží.
Stěna je přisazená k severní zdi.
Sklep objektu G – číslo 1
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. Dnešní vstup má patrný kamenný záklenek, nebo spíše čelo
klenby. Mohlo se jednat o prostup mezi sklepy, které navazovaly na tento sklep západním
směrem. (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.
Klenba se jeví jako druhotně vložená mezi severní a jižní stěnu.
V severní straně se uplatňuje drobný větrací otvor, který např. postrádá výseč v klenbě. Zdá
se být současný s klenbou. Drobný okenní otvor má překlady provedené z velkých
kamenných plochých bloků. Otvor je označený O25. V nice otvoru se částečně dochovaly
hlazené vápenné omítky.
Ve východní příčné stěně je patrná cihelná zazdívka obdélného vstupu. Zazdívka je umístěná
na jižní straně stěny a je veliká 1800 mm x 1300 mm. Otvor je označen O28. Původní dveře
mají cihelný záklenek. Tato část stěny se zazděným otvorem je natřená bílými nátěry.
Ve středu stěny se nachází obdélný útvar výšky cca 90 cm od stávajícího terénu. Obdélný
útvar je jakýsi otisk, možná krbu , nebo nějaká zazdívka. Kameny jsou zčernalé. Nad
obdélnou zčernalou zazdívkou jsou dva ploché kameny.
Východní stěna je celá druhotně postavená pod klenbou. Na severní straně je stěna částečně
ubouraná. Celá je vymalovaná bílými nátěry.
Jižní stěnu tvoří pouze plocha klenby.
Na západní stěně je pod klenbou patrná spára po celoplošném bednění klenby.
Na podlaze se pod sutinami u jižní stěny v západním koutě nachází základ zdiva vedoucího
kolmo k jižní stěně.
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U jižní stěny ve východním koutě se také nachází základ nějakého zdiva. Základ je vedený
podél jižní stěny v šířce 25 cm. A po 96 cm následuje kolmé zdivo šířky 53 cm a délky 83 cm.
Na ostatních částech podlahy je zával.
Objekt I
Z objektu I se dnes zachovala od úrovně přízemí pouze severovýchodní obvodová stěna a
dva sklepní prostory. Zbytek objektu je dnes nečitelný. Částečně lze jen tušit některé zdi
v náletové zeleni a v sutinách zřícených konstrukcí.
Severovýchodní stěna objektu I
Stěna je z lomového kamenného zdiva a zdá se že byla již v některých místech znovu
přezdívána. A to zejména nad oknem O20. Jižní strana stěny má již značně vysypaný vnitřní
líc zdiva.
Nad dělící stěnou mezi objektem G a I se nachází zazděný otvor O15. Nad tímto otvorem se
zdivo jeví jako částečně přezděné. Tato úpravy by souvisela se zazděním okna někdy
v období renesančních oprav paláce. Těsně vedle bývalé dělící zdi se nachází otvor O19.
Dnes se jedná o niku s dochovanou policí. Jedná se patrně o původní ještě otvor z doby
výstavby objektu. Doposud se dochoval omítaný interiér niky.
Dále jihovýchodním směrem se nachází otvor O20. Nad oknem je plochý kamenný překlad.
Boční stěny šambrán jsou poškozené a částečně vypadané. Ve špaletě se dochoval dřevěný
rám. Na dřevěném rámu se na horní straně dochoval kovaný obrtlík (patrně z klasicistního
období) a jeden trn pro zavěšení okenního křídla. Celé okno je vsazené do druhotně
přezdívaného zdiva.
Nad oknem O19 se nacházejí kapsy po dřevěném trámu. V kapse mezi okny O19 a O20 je
dochované čelo ohořelého trámu kruhového průřezu.
Sklep objektu I – číslo 2 a 3
Střední sklep číslo 2 – poměrně úzký prostor je v podstatě pokračováním západního sklepa
dodatečně předělený poměrně mohutnou dělící stěnou. Příčná zeď není provázaná s
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. Otvor je označen jako O27.
V otvoru se částečně dochovaly dřevěné zárubně.
Na západní stěně, která je vložená pod kamennou velnou klenbu je patrný zazděný dveřní
otvor s cihelným záklenkem. Označený jako O28. Při severní stěně je stěna prolomená. Na
stěně jsou hrubší vápenné omítky.
V severní stěně je drobný větrací otvor O29. tvor má kamenný překlad. Ve špaletách lze
pozorovat druhotné přizdění klenby k obvodové stěně.
Východní stěna je patrně také druhotně vložená pod kamennou valenou klenbu. Je
provedená z kamenného zdiva. Ve středu stěny je umístěn původní dveřní otvor se
segmentovým kamenným záklenkem – O26. V ostění se nacházejí i pěkné tvrdé pálené cihly.
Dveřní otvor byl zazděn kamenným zdivem, které je dnes částečně opět vybouráno.
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Východní sklep číslo 3 – má nepravidelný pětiúhelný půdorys. Kopíruje na severovýchodní
straně obvodové zdivo paláce. Klenba valená, pata klenby umístěná poměrně nízko nad
podlahou.
Na severozápadní straně je prostor od středního sklepa oddělen poměrně mohutnou
kamennou stěnou, členěnou uprostřed širokým prostupem se segmentovým záklenkem
z kamene O26.
V jižní stěně je zřejmý dnes již zavalený vstup do sklepa s rovným překladem. Vstup je
pravděpodobně dodatečného původu. Vstup je označen O32. Vstup má cihelné plenty na
stěnách a dřevěný překlad. Je zcela zavalen kamennou sutí. Na jižní stěně se dále nachází
otvor O31. Jedná se patrně o původní otvor s kamenným překladem.
Na severovýchodní obvodové zdi se nachází otvor O30. V klenbě se nachází drobné okénko
s trojbokou výsečí. V samotném okně je pak rovný kamenný překlad. Na špaletách je dobře
čitelná spára mezi vloženou klenbou a původním obvodovým zdivem sklepa.
Kamenné desky překladu jsou popraskané.
Podlaha není přístupná, je na ní množství sutin.
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4. Stavební historie objektu
Objekt tzv. Renesančního paláce se při průzkumu podařilo datovat již do roku někdy 1468,
kdy bylo smíceno dřevo na výstavbu objektu. Tyto rámy byly dendrochronologicky odatovány
a nacházejí se v západní stěně objektu F a na severní stěně při západním nároží v objektu
F. Ve dvou případech se jedná o uřezané stropní trámy a v jednom případě se jedná o
zazděné stavební lešení. Tudíž lze uvažovat, že výstavba tohoto paláce probíhala někdy po
roce 1468. Palác byl přistavěn k severní hradbě již tehdy stojící tvrze. Palác lze ohraničit
spolehlivě západní stěnou objektu F, severní stěnou a v suterénu jihovýchodní stěnou ve
sklepě č.3., v přízemí a v patře se již přesně nedá konec paláce v jihozápadní části
identifikovat, došlo zde k dalším přestavbám a úpravám stěn.
V prvním renesančním období došlo ke zvětšení okenních otvorů, k vložení klenby do sklepů,
které mohly být dříve plochostropé s dřevěným trámovým stropem.
V rámci druhé renesanční etapy došlo k vložení dřevěného trámového stropu do prostoru. V
podstatě do úrovní parapetů oken v prvním patře. U těchto oken pak došlo ke zvýšení
parapetu a tím ke snížení okenních otvorů. Tato situace je dobře čitelná na západní stěně
objektu F. Kdy byl patrně původní otvor z doby výstavby na jižní straně této zdi v renesanci
zazděn. Na severní straně této zdi bylo naopak v renesanci upraveno a zvětšeno okno. Dále
je zde patrný šlic po stropu vloženým do úrovně původního parapetu okna a nad ním zvýšení
parapetu kamennou dozdívkou.
Zdá se, že v období druhé renesanční úpravy bylo při severní stěně ve východní části vloženo
nějaké schodiště, právě na úroveň nově vkládané podlahy. V tomto místě jsou na stěně
patrné různé přizdívky z drobnějších kamenů. A na stěně jsou i stupňovité větší kamenné
bloky.
V souvislosti s vkládáním klenba nad sklepy byly patrně vyzděny i kolmé dělící zdi. Jedna se
dochovala mezi části F a G. Další byly nahrazeny mladšími konstrukcemi.
Velkou přestavbou prošel objekt v době klasicistní, kdy dochází k úpravám okenních otvorů,
vyzdívání nových záklenů a ostění. Patrně se bude jednat o úpravy pro bydlení většího počtu
obyvatel, než pro jaký původně sloužil palác.
Mladší úpravy se již dodnes nedochovaly, předpokládáme, že šlo spíše o udržovací práce,
četné výmalby interiérů apod.
Při probíhajícím archeologickém výzkumu na části G v úrovni prvního patra byly na stěnách
v místech zásypů sutin nacházeny omítky a bohatý souvrství vápenných nátěrů. Na nátěrech
byly nalezeny i různé šablonové vzory. Jedná se převážně o nátěry v 19. a 20. stol. dokládají,
že tyto místnost sloužila jako obytná.
4.1 Dendrochronologické datování objektu
Pro dendrochronologickou analýzu byly použity tři trámy nalezené ve stěně objektu F.
Z stěna – zhlaví J stropního trámu – 1468 l
Z stěna – zhlaví S stropního trámu – 1467/68
S stěna – lešení u SZ rohu
- 1467/68
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Prvek B
Z stěna - zhlaví S
stropního trámu

Prvek A
Z stěna - zhlaví J
stropního trámu

S stěna - lešení u SZ
rohu
Prvek C

Místa s vyznačením odběru vzorků
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5. Hodnocení objektu
Tvrz Pasovary středověkého původu se v průběhu staletí rozrostla o další budovy a
vytvořila tak srostlici mnoha objektů, které se zde nacházely ještě krátce po druhé světové
válce, kdy bylo odsunuto německé obyvatelstvo. Vesnice byla nedlouho poté téměř
srovnána se zemí, zůstala jen věž, rozvaliny tvrze, renesančního paláce a přilehlých
staveb. V roce 1958 byla „zřícenina tvrze Pasovary“ zapsána za kulturní památku. Areál
tvrze po celá desetiletí chátral.
Hodnotné jsou veškeré dochované konstrukce stěn, kleneb a sklepů. Konstrukce vytváří
typické panorama tvrze v krajině. Jsou dokladem stavebního vývoje daného místa.
Zajímavé, zejména pro poznání historie tvrze, jsou i zásypy a rozvalené konstrukce tvrze,
které nesmí být odklízeny bez dozoru archeologů. V hromadách sutin se mohou nacházet
historické předměty a konstrukce dokládající stavební vývoj objektu. Mohou zde být
nalezeny architektonické články stavby, opracované kameny nebo zbytky dřevěných
konstrukcí krovů a stropů.
6. Náměty pro potřeby památkové péče
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.
Problematikou zřícenin historických staveb a jejich ochranou se zabývá příloha časopisu
zprávy památkové péče. Ročník 58. Z roku 1998. Jsou zde uveřejněny články
Restaurátorská etika a konzervace zřícenin od Josefa Štulce, Několik poznámek k zachování
autentičknosti architektonických torz od Miloše Suchomela a Poznámky k některým
principům konzervace zřícenin od Vojtěcha Lásky.
V dnešní době bychom se neměli zaměřovat na rekonstruování nebo dostavování tvrze, ale
spíše na její konzervaci. Konzervaci současného stavu. Při prováděných i vyklízecích pracích
by měl být vždy přítomen archeolog. A samotným pracím by měl předcházet archeologický
výzkum. Nelze tedy vyklízet sutiny, ať už vně nebo uvnitř objetu, bez tohoto řádně
provedeného archeologického výzkumu.
K nadzemním částem zříceni by mělo být přistupováno pietně, spíše restaurátorským
způsobem, jako k restaurování uměleckých děl, než jejich dostavování a používání
novodobých materiálů. Pro doplňování spár a zpevňování zdiva lze doporučit pouze tradiční
historické vápenné materiály. K doplňování vypadaných částí zdiva, které ohrožují podstatu
statiky stavby je vhodné použít kameny nacházející se přímo na místě zříceniny.
Cílem rehabilitace zříceniny je zachovat dosud nedotčené konstrukce a pozdržet působení
času a předat budoucnosti v jejich autentické podobě. Jakékoliv dotváření hradních zřícenin
je spjato s příliš velkým rizikem znehodnocování a zkreslování originálního fragmentu stavby.
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6.1 Hodnotné prvky a detaily
Hodnotné prvky ve smyslu dochované dveřní otvory apod. se v objektu téměř nezachovaly.
Z některých okenních otvorech byly nalezeny fragmenty okenních rámů, převážně z konce
19. stol.
Všechny otvory byly zdokumentovány a mají svojí identifikační kartu, která je součástí této
dokumentace.
Kamenné články se ve stávajících konstrukcích zdiva nenacházejí.
6.2 Závady
Objekt je v havarijním stavu a torzálně dochovaný. Co u zřícenin považovat za závadu je
spíše filosofická otázka. Podle mého názoru je závadou pouze statické narušení některých
konstrukcí, které bezprostředně hrozí zřícením. Ale i to se dá u zříceniny chápat jakou
součást vývoje stavby. Řekneme-li si, že chceme zříceninu zachovat ve stávajícím stavu a
zabránit jejímu dalšímu chátrání, tak za závady lze považovat statické ohrožení některých
zdí a rozpad koruny zdiva. Za závadu také lze za určitých podmínek považovat množství
náletových dřevin na korunách zdiva a v bývalých interiérech staveb. Dalo by se říci, že
závadou je i množství napadaného materiálu v interiérech a zásypy místností zřícenými
konstrukcemi. Možná i násypy kolem dnes ještě stojících konstrukcí.
7. Náměty pro další průzkumy
Uvažujeme-li o vyklízení sutin z interiérů bývalé budovy, ale i o odklízení hromad kolem
stavby je vždy nutné při těchto pracích provádět archeologický výzkum.
Archeologickým výzkumem je třeba kontrolovat sutiny a materiály nanesené v objektu a
kolem něj. A zároveň dokumentovat odkrývané svislé konstrukce a podlahy objektů.
Na stěnách se v zásypech nacházejí ještě omítkové vrstvy a výmalby. A při těžení zásypů
lze dokumentovat jednotlivé úrovně bývalých podlah a nivelet podlaží.
Jedním z nejdůležitějších průzkumů bude zpracovaní archivní rešerše, která doposud nebyla
dopracována.
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8. Fotografická dokumentace současného stavu
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TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt G – exteriér

Severní stěna paláce - pohled z exteriéru

Detail severní stěny

Detail severní stěny
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TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt G – interiér

Severní stěna paláce - pohled z vnitřní strany

Detail rohu mezi částí G a F

Detail rohu mezi částí G a F
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TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt G – interiér

Východní stěna - dveřní otvor – nově odkrytý při archeologickém výzkumu

Dveřní otvor – nově odkrytý

Východní stěna
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TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt G – fragmenty výmaleb

fragment výmaleb odpadlý ze stěny v zásypu

fragment výmaleb odpadlý ze stěny v zásypu

fragment výmaleb odpadlý ze stěny v zásypu

fragment výmaleb odpadlý ze stěny v zásypu

fragment výmaleb odpadlý ze stěny v zásypu

fragment výmaleb odpadlý ze stěny v zásypu
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt G – interiér

Pohled k jižní stěně

Jižní stěna

Jižní stěna – střední část
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt G – interiér

Západní stěna – nika v JZ koutě odrytá při archeologickém výzkumu

Západní stěna - nika

Západní stěna - nika
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt G – interiér

Pohled do jihozápadního rohu části G

Detail
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

G, otvor O16

Torza výmaleb nalezená při archeologickém výzkumu

Torza výmaleb

Výmalba na severní stěně v zásypu podlahy

Výmalba na severní stěně v zásypu podlahy

Výmalba na severní stěně v zásypu podlahy

Původní niveleta podlahy
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

G, otvor O16

Nadpraží otvoru se souvrstvím výmaleb

Zlomky výmaleb z otvoru O16

Parapet okna

Zlomky výmaleb z otvoru O16

Parapet otvoru O16 a niveleta původní úrovně podlahy

Parapet otvoru O16 – detail fragmentů výmaleb
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objektu G – interiér

Pohled na západní část s průhledem do části F

Východní stěna

Pohled do části F
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt G – interiér

Pohled na západní část s průhledem do části F

Severní stěna z interiéru

Roh mezi částí G a F

Roh mezi částí G a F – fragment omítky s výmalbou
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt F – exteriér

Část F – západní fasáda

Část F – západní část – jihozápadní nároží
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt F – exteriér

Jižní stěna části F – pohled z exteriéru

Jižní stěna části F – pohled z exteriéru

Jižní stěna části F – pohled z exteriéru – další část
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt F – exteriér

Severozápadní nároží části F

Severozápadní nároží části F

Severozápadní nároží části F
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt F – interiér

Západní stěna – pohled z vnitřní strany

Torzo sklepních prostor s okenním otvorem O33 – západní stěna
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt F – interiér

Severní stěna části F

Severní stěna části F

Detaily severní stěna – vnitřní strana

Detail trámu lešení
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt F – interiér

Pohled ke vstupu do sklepa v části G – východní stěna

Celkový pohled na jižní stěnu
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt F – interiér

Západní stěna s nikou

Zazděné stropní trámy – západní stěna

Zazděné stropní trámy – západní stěna
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

F, 1.PP - sklep

Část F – západní stěna

Část F – západní stěna
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

F, 1.PP - sklep

Část F – západní stěna

Část F – západní stěna
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

F, 1.PP - sklep

Část F – západní stěna

Část F – západní stěna – čelní pohled z vnitřní strany
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt F interiér

Severní stěna - pohled z vnitřní strany

Severní stěna - pohled z vnitřní strany – západní část

Severní stěna - pohled z vnitřní strany

Severní stěna - pohled z vnitřní strany – východní část
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objet F – interiér

Pohled na východní stěnu části F

Pohled na severozápadní roh části F

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. arch. Kateřina Kroulíková, Brandlova 6, Buštěhrad

Strana 59

Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt I – exteriér

Část I – pohled z jižní strany

Část I – pohled z jižní strany
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

Objekt I – interiér

Severní stěna – pohled z vnitřní strany

Severní stěna – pohled z vnitřní strany
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

G, I, 1.PP - sklepy

Proražený otvor – používaný jako vstup v západní stěně

Západní stěna s proraženým otvorem
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

G, I, 1.PP - sklepy

Okenní otvor O25 v severní stěně

Stěna mezi sklepem 1 a 2 – východní druhotně vožená stěna
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

G, I, 1.PP - sklepy

Sklep 1 – východní stěna se zazděným otvorem

Sklep 1 – JZ kout – fragmenty spodní části stěny
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

G, I, 1.PP - sklepy

Jihozápadní roh – sklep 1

Východní stěna – sklep 1 – zazděný otvor pod bílou tenkou maltou
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

G, I, 1.PP - sklepy

Východní stěna – otisk očazeného krbečeku ???

Východní stěna – otisk očazeného krbečeku ???
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

G, I, 1.PP - sklepy

Stěna mezi sklepem 2 a 3 – východní pohled

Původní vstup – schodiště – zavalený – jižní stěna
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

G, I, 1.PP - sklepy

Jižní stěna - původní vstup – schodiště - zavalený

Jižní stěna - detail původního vstupu
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

G, I, 1.PP - sklepy

Stěna mezi sklepem 1 a 2 se zazděným otvorem – západní pohled ze sklepa č. 2

západní pohled ze sklepa č. 2 - detail zazděného otvoru
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

G, I, 1.PP - sklepy

východní pohled ze sklepa č. 2 - stěna mezi sklepem 2 a 3 – detail zazdívky otvoru

východní pohled ze sklepa č. 2 - stěna mezi sklepem 2 a 3 – detail zazdívky otvoru
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

G, I, 1.PP - sklepy

jižní pohled ze sklepa č. 2 - detail původního vstupu do sklepa – zavalené schodiště -

Sklep I - Východní stěna – sklep 3
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

I, 1.PP - sklepy

Východní stěna - zasypané schodiště

Detail zasypaného schodiště a pohled na jižní stěnu
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
Fotodokumentace stávajícího stavu
název části:

I, 1.PP - sklepy

Detail zasypaného schodiště ve východní stěně

Stěna mezi sklepem 2 a 3 pohled ze sklepa č. 3 na západní stěnu
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

9. Grafické vyhodnocení průzkumu
9.1 Vyhodnocení stavebního vývoje
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Pasovary – renesanční palác tvrze

Stavebně historický průzkum

10. Soupis prvků
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SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O4

umístění:

Část F, pohled 31

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O4

popis prvku:

Pozůstatek okenního otvoru. Otvoru dnes již chybí nadpraží i téměř všechna ostění. Jedná se patrně o původní
otvor vyzděný současně se stěnou. Podle dendrochronologického datování zazděného prvku lešení, nalézajícího
se v interiéru západně od okna je stěna vystavěna někdy po roce 1468. Tudíž otvor bude také z této doby.
Z interiérové strany měl otvor cihelné obložení nebo spíše ostění na čisto. Druhotně mu byl dozděn parapet. Toto
souvisí se zmenšováním otvoru.
Vnější strana – na vnější straně je na pravé straně dobře čitelné okenní ostění. Do ostění je druhotně vložená
kamenná zazdívka okna, nebo parapetu. Roh ostění je kamenný z opracovaných kvádrů. Na spodní straně okna
je viditelná omítka dna parapetu a na ní vrstva nátěrů. Pod oknem je druhotně vložený záklenek okna O9.
Vnitřní strana - dochován pouze omezený počet cihel šikmé levé špalety obdobně řešeného otvoru, jako se
dochoval na západním průčelí. Cihelné ostění bylo patrně původně součástí vybavení původního otvoru.

rozměry:

výška: dnes již nemá záklenek

šířka: 1460 mm - předpokládaná šířka, dnes přesně nelze určit východní ostění

O04

Pohled z exteriéru – severní stěna

O04

Pohled z vnitřní strany

O04

Pohled z vnitřní strany

O04

Pohled z vnitřní strany

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O5

umístění:

Část F, pohled 31

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O5

popis prvku:

Okenní otvor je dnes dochován pouze torzálně. Chybí mu nadpraží. Jedná se o otvor v původní zdivu z roku
1468. Otvor měl původně cihelné ostění, které se dochovalo na západní straně z vnitřní i vnější strany. V dalším
období byl otvor posunu cca o 340 mm východním směrem. Při této úpravě došlo k zániku východního cihelného
ostění a otvor dostal z vnitřní strany ostění kamenné. V dalším období byl otvor zazděn kamennou výplní.
Vnější strana - bez jakéhokoliv dochovaného fragmentu dřevěných výplní.
Níže vpravo je patrná zazdívka zaniklého zřejmě původního okenního otvoru 1. patra lemovaná cihelným
ostěním. Na východní straně se hrana otvoru ztrácí.
Vnitřní strana – na západní straně je čitelný pouze fragment cihelné špalety zaniklého původního otvoru ve zdivu
z roku 1468. Cca 340 cm východně je kamenná hrana dalšího patrně renesančního posunutého otvoru. K tomuto
otvoru patří kamenný parapet. Celý otvor byl následně zazděn kamenným zdivem.

rozměry:

výška: dnes již bez horního nadpraží

šířka: 1588 mm , 1927 mm – původní otvor s cihelným ostěním

05
05

Severní stěna, pohled z exteriéru

Pohled z vnitřní strany

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O6

umístění:

Část F, pohled 31

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O6

popis prvku:

Druhotně proražený otvor, patrně související s otvorem O7 (sdružené renesanční okno). Do proraženého otvoru
bylo vyzděno cihelné ostění, které je dobře patrné z vnější strany, kde je zachováno po obou stranách otvoru.
Z vnitřní strany je dochováno cihelné ostění pouze na východní straně. Následně byl otvor zazděn řádkovým
kamenným zdivem. A nadpraží otvoru zaniklo.
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. Na této špaletě je také částečně zachována
původní omítka.

rozměry:

výška: 890 mm, dnes čitelné zazdívky, původní výšku, nelze změřit, nedochovalo se nadpraží okna.

šířka: 760 mm
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Severní stěna, pohled z exteriéru

06

Pohled z vnitřní strany

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O7

umístění:

Část F, pohled 31

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O7

popis prvku:

V otvoru se dochoval dřevěný rám pro dřevěné okno. Na rámu jsou částečně dochované kovové závěsy a horní
obrtlík.
Vnější strana - původně větší okenní otvor s cihelným záklenkem a šikmými cihelnými špaletami z doby
renesanční přestavby. Tento renesanční otvor byl dodatečně upraven do současné podoby drobnějšího otvoru
cihelnými přizdívkami okenních špalet. Do špalety je osazen tesařsky provedený okenní rám s kolmými špaletami
a provlékanou mříží. Mříž je osazena před okenní zárubeň. Cihelná výplň pod renesančním 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 západní kamenná hrana okenní niky původního otvoru. Na
východní straně je hrana původního otvoru spíše rozpadlá. Do otvoru je vložený cihelný záklenek a cihelným
ostěním. Ostění je provedeno z cihel postavených na štorc. Na okenním rámu z doby poslední větší přestavby
otvoru z se dochovaly trny a zavinutý obrtlík pro fixaci dvou okenních křídel. Na parapetu okna jsou vysypané
kameny z původního nadpraží.
Pod parapetem okna je viditelná drážka patrně po dřevěném trámu.

rozměry:

Výška rámu : cca 680 mm

Šířka rámu: 650 mm
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07

Pohled z exteriéru

Pohled z vnitřní strany

07

Pohled z vnitřní strany

Pohled z vnitřní strany

Pohled z vnitřní strany

Pohled z vnitřní strany – drážka po dřevěném trámu

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O8

umístění:

Část F, pohled 31

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O8

popis prvku:

Patrně ještě původní otvor z roku 1468. Otvor má kamenné ostění i nadpraží. Druhotně byl otvor zazděn patrně
ještě v renesančním období. Zazdívka je z lomového kamene.
Vnější strana - Při nároží se dochoval původní zazděný obdélný okenní otvor se špaletami z lomového zdiva.
Zazdívka je převážně z lomového zdiva s úlomky cihel. Na zazdívce dochovány starší omítkové vrstvy
s vápennými nátěry, které jsou shodné s omítkami na okolním zdivu, jde tedy o novější omítkové vrstvy.
Vnitřní strana - analogická situace okenního otvoru. Nad otvorem je čitelný překlad z plochého kamene.
Jedná se o nejlépe čitelný původní otvor z vnější i vnitřní strany.

rozměry:

výška: 650 mm

šířka: 530 mm
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08

Pohled z exteriéru

Pohled z vnitřní strany

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O9

umístění:

Část F, pohled 31

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O9

popis prvku:

Patrně původní okno z doby výstavby objektu po roce 1468. Špalety okna se jeví jako autentické. Jsou
kamenné z plochých lomových kamenů. Záklenek nad oknem je ze smíšeného cihelného a kamenného
zdiva. Z vnější strany doznal otvor patrně v klasicismu změny. Byly zde vyzděny nové cihelné špalety a
patrně opraven záklenek, který je zde převážně z cihel. Za cihelnou špaletou je patrný otisk po
dřevěném okenním rámu.
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.

rozměry:

výška: cca 1000 mm

šířka: 760 mm
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Severní stěna, pohled z exteriéru

Pohled z exteriéru

Pohled z vnitřní strany

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O10

umístění:

Část F, pohled 31

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O10

popis prvku:

Patrně druhotně proražený okenní otvor někdy v 18. stol. Okenní otvor byl proražen v parapetu okna ve
druhém podlaží. Okno má poměrně plochý cihelný záklenek.
V okenním otvoru se dochoval dřevěný okenní rám pro dvoukřídlé okno. V rámu je ve středu umístěn
svislý sloupek. Na rámu se dochovaly kované okenní závěsy. Na každé straně po dvou kusech. Nahoře
a dole jsou obrtlíky.
Pod oknem v interiéru je svislá spára, která je cca 330 mm od západní hrany okenní niky. Je zde patrný
rozdíl mezi původním kamenným zdivem a patrně druhotnou přizdívkou s drobnějších kamenů.
Přizdívka vznikla kolem schodiště, které je patrné pod oknem východním směrem.
Vnější strana - ze zazdívky otvoru O5 těsně nad otvorem O10, je zřejmé, že otvor vznikl dodatečně. Na
omítkové vrstvě vpravo nejsou čitelné žádné fragmenty zdobného rámování otvoru.
Otvor je lemován druhotným cihelným ostěním a poměrně plochým cihelným záklenkem.
Vnitřní strana – patrně nejlépe dochovaná nika otvoru paláce. Ve špaletách se dosud částečně uplatňují
omítkové vrstvy a okenní rám, který byl ale evidentně vložen do otvoru dodatečně. Konstrukce rámu je
poměrně netypická s pevně osazeným středním sloupkem. Vnitřní obvod celého rámu je s upraveným
profilem na polodrážku pro vsazení dvou samostatných křídel. Na rámu jsou dosud dochovány trny se
zdobným obrysem opěrek a dvěma zavinutými obrtlíky.
Na parapetu okna se nachází souvrství nátěrů odpadlých ze stěn a záklenku.

rozměry:

výška: 900 mm

šířka: 690 mm
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Pohled z exteriéru

Pohled z vnitřní strany

Pohled z vnitřní strany

Detail okenní otvoru

Detail dřevěného rámu

Detail dřevěného rámu

Pohled z vnitřní strany

Pohled z vnitřní strany – spára pod oknem

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O11

umístění:

Část F, pohled 31

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O11

popis prvku:

Patrně starší otvor v původním kamenném zdivu byl druhotně upravován. Otvor dostal patrně někdy v 18. století
nový cihelný záklenek. Záklenek byl v nedávné době z vnitřní strany opravován a nově vyspárován.
Vnější strana - na západní straně severní stěny 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. V současné době je záklenek opravený a nově vyspárovaný.

rozměry:

výška: cca 1760 mm, od zasypaného terénu v nice

šířka: 1190 mm
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Severní stěna, pohled z exteriéru

Severní stěna, pohled z exteriéru

11

Pohled z vnitřní strany

Detail cihelného nadpraží

Pohled z vnitřní strany

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O12

umístění:

Část F, pohled 31

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR 12

popis prvku:

Druhotně prolomený dveřní otvor. Pro druhotnost nasvědčují úpravy kamenného ostění, druhotně používaným
kamenným materiálem, který již na východní straně opět vypadal. Cihelný záklenek je také druhotně vložený do
vylámaného otvoru v kamenném zdivu.
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
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.
Ve špaletách dobře čitelné druhotné přezdívání kamenného zdiva.

rozměry:

výška: 2000 mm

šířka: 1000 mm
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Severní stěna. Pohled z exteriéru

Detail dveřního otvoru pohled z exteriéru

Pohled z interiéru – vnitřní strana

Pohled z interiéru

Detail – pohled z interiéru

Detail – pohled z interiéru

Detail – pohled z interiéru

Detail – pohled z interiéru

Detail – pohled z interiéru – záklenek

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O13

umístění:

Část G, pohled 36

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O13

popis prvku:

Okenní otvor je dnes dochovaný v torzálním stavu. Na západní straně se snad dá ještě hovořit o částečně
dochovaném okenním ostění ve spodní části. Na Východní straně je již ostění zaniklé a je zde pouze rozpadající
se kamenné zdivo. Otvor nemá známky druhotných úprav.
Vnější strana - otvor v současné podobě již nečitelný bez dochovaného překladu i špalet. Po stranách se v úrovni
cca 700 mm nad nynějším parapetem nacházejí větší opracované kamenné bloky, které by mohly být v místě
přímého překladu nad okenním otvorem.
Vnitřní strana - obdobná situace.

rozměry:

výška: výšku otvoru nelze určit, chybí překlad
šířka: cca 1000 mm
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Severní stěna, pohled z interiéru

Pohled z exteriéru

Detail

Celkový pohled na severní stěnu z interiéru

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O14

umístění:

Část G, pohled 36

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O14

popis prvku:

Okenní otvor se nachází v původní okenní nice. Ve špaletách se dnes již nenacházejí známky
druhotných zásahů. Parapet okna je zasypaný sutí z nadpraží.
Vnější strana - otvor má dosud částečně dochovaný překlad z plochého kamene. Druhá polovina
překladu již chybí a nad ním je zdivo vysypané. Neuplatňoval se zde cihelný záklenek. Ve špaletách se
uplatňují sporadicky cihly. Špalety oken jsou dnes nečitelné a rozpadávají se.
Vnitřní strana - okenní otvor má čitelnou pouze levou _ východní špaletu. Zbytek ostění je propadlý.
Stejně tak jako nadpraží okna. V otvoru je dochovaný trámový okenní rám. Dřevěný rám má na vnitřní
straně dosud čitelné postranní trny na obou stranách i zavinutý obrtlík.

rozměry:

výška: 690 mm
šířka: 640 mm
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Severní stěna, pohled z exteriéru

Pohled z interiéru - vnitřní strana

Pohled z interiéru, vnitřní strana

Pohled z interiéru, vnitřní strana
Okenní rám s dochovanými háky a obrtlíky

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O15

umístění:

Část G,I, pohled 36

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O15

popis prvku:

Zazděný okenní otvor. Patrně původní okenní otvor z doby výstavby objektu. V dalším renesančním období
zazděný lomovým kamenným zdivem. Z vnitřní strany pak byla před otvorem postavena dělící stěna.
Vnější strana – jsou zde dobře čitelné hrany špalet. Na západní straně otvoru je ve špaletě patrná omítka.
Kamenná zazdívka naznačuje zrušení okenního otvoru již v mladším renesančním období.
Vnitřní strana – v místě ubourané dělící středové stěny je patrný zazděný okenní otvor. V rozpadajícím se zdivu
jsou čitelné špalety okenní niky. Zdivo kolem špalet se zdá být intaktní, tudíž by se mohlo jednat o původní
okenní otvor. Zdivo cca od poloviny výšky otvoru je patrně přezděné znovu kamenným lomovým zdivem.

rozměry:

výška: nelze změřit, chybí zde nadokenní překlad
šířka: 980 mm
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Severní stěna, pohled z exteriéru

15

Pohled z interiéru – vnitřní strana

15

Pohled z interiéru – zazděné okno

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O16

umístění:

Část G,I, pohled 36

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O16

popis prvku:

Na místě staršího otvoru byl vložen patrně v průběhu 18. stol mladší okenní otvor. Z vnější strany je na východní
straně patrná velká spára. Je to levá špaleta původního okna s rovným nadpražím.
Vnější strana - jsou zde patrné stopy po novodobé úpravě okenního otvoru. Došlo k úpravě špalet i vložení
cihelného okenního záklenku. Na pravé a částečně i na levé straně je dosud čitelná mladší bílá štuková mírně
vystupující 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. Po pravé východní straně je cihelná zazdívka značně širší. To je zazděné starší okno. V okenní
nice se dochovalo velké množství nátěrů na tenké štukové omítce, jedná se o vápenné bílé a světle šedé nátěry.
Poslední nátěry jsou světle modré. Cihelná ostění jsou zpevněna kamennými kvádry.
V rámci prováděných archeologických prací byl otvor vyčištěn až na parapet.

rozměry:

výška: 1320 mm

šířka: 1000 mm

16

Severní stěna, pohled z exteriéru

Severní stěna, pohled z exteriéru

Detail nadpraží, vrstvy výmaleb

Detail nadpraží, vrstvy výmaleb

Pohled z interiéru – vnitřní strana, detail vyčištěného
parapetu

Pohled z interiéru – vnitřní strana

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O17

umístění:

Část G, pohled 36

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O17

popis prvku:

Východně od okna č. 16 se nachází spára zazděného okna. Jedná se patrně o původní renesanční okno, které
bylo zrušeno, při vložení většího okna v 18. stol. Původní renesanční okno bylo menší a více posunuté
východním směrem.
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 jsou patrné v podobě rozšířené cihelné zazdívky vloženého okna z 18. stol. Je
zde dobře vidět rozhraní mezi kamenným zdivem původní stavby a cihelným vyzděním otvoru.

rozměry:

výška: cca 700 mm

šířka: nelze určit, západní ostění bylo zrušeno vložením většího okenního otvoru.
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Severní stěna, pohled z exteriéru

Severní stěna, pohled z exteriéru

17

17

Místnost G, severní stěna – spára zazděného okna

17

Místnost G, severní stěna – spára zazděného okna

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O18

umístění:

Část G, pohled 36

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O18

popis prvku:

Patrně na místě staršího otvoru byl vložen patrně v průběhu 18. stol mladší okenní otvor. Otvor v kamenném
zdivu byl začištěn cihelným ostěním a cihelným záklenkem. Cihelné konstrukce již dnes z větší části chybí.
Částečně jsou cihelné plenty dochovány na západní špaletě okna a ve spodní části východní špalety. Cihelný
záklenek je částečně dochován na východní straně okna.
Cca 1,3 m vlevo (východně) 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.
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.

rozměry:

výška: 1190 mm k patě záklenku

šířka: 1000 mm
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Severní stěna, pohled z exteriéru

Severní stěna, pohled z exteriéru

18

Pohled z interiéru – vnitřní strana

Pohled z interiéru – vnitřní strana

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O19

umístění:

Část I, pohled 36

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O19

popis prvku:

Autentický okenní otvor v lomovém zdivu. Druhotně byl otvor z vnější strany zazděn. Zazdívka je provedena
ledabyle z lomových kamenů. Z vnitřní strany vznikla odkládací nika s dřevěnou poličkou.
Vnější strana -zazdívka kompaktně dochovaného okenního otvoru. V zazdívce se uplatňuje především výlučně
lomové zdivo. Okenní otvor má rovné nadpraží a na ostěních jsou fragmenty omítek. Překlad je z plochého
kamene.
Vnitřní strana - Na vnitřní straně byla zazdívka otvoru upravena na odkládací niku předělenou vodorovnou
dřevěnou „policí“ na dva úložné prostory. Dřevěná police je částečně dochovaná. Překlad otvoru je tvořen jednou
velkou tenkou kamennou deskou. Dosud se částečně dochoval omítaný interiér niky.
Nad oknem je patrná kapsa po stropním trámu.

rozměry:

výška: 1070 mm

šířka: 620 mm
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Severní stěna, pohled z exteriéru

Severní stěna, pohled z exteriéru

Severní stěna, pohled z exteriéru - detail

Severní stěna, pohled z exteriéru - detail překladu

19

Pohled na okenní otvor z interiéru – severní stěna části I

19

Původní okenní otvor – pohled z interiéru

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O20

umístění:

Část I, pohled 36

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O20

popis prvku:

Okenní otvor je patrně druhotně opravován a má dozdívaná okenní ostění. Ostění jsou dne již poškozená a
částečně vypadaná.
Vnější strana - poslední východní okenní otvor severního průčelí. Drobná okenní nika v lomovém zdivu je zřejmě
mladšího nebo upraveného původu. Nad oken je přímý kamenný překlad, který je v současné době poškozený.
V současné době byla z dozdívky šambrán téměř vymyta zdící malta. Na šambránách jsou patrné opravy. Na
východní straně je vložená cihla na stojato. Na západní straně je otesaný patrně opukový kámen.
Vnitřní strana – Nad oknem je plochý kamenný překlad. Boční stěny šambrán jsou poškozené a částečně
vypadané. Ve špaletě se dochoval dřevěný rám. Na dřevěném rámu se na horní straně dochoval kovaný obrtlík
(patrně z klasicistního období) a jeden trn pro zavěšení okenního křídla.

rozměry:

výška: 790 mm

šířka: 590 mm
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Severní stěna, pohled z exteriéru

Severní stěna, pohled z exteriéru

Pohled z interiéru

Dochovaný dřevěný rám s trnem a obrtlíkem

Dochovaný dřevěný rám s trnem a obrtlíkem

Dochovaný dřevěný rám s trnem a obrtlíkem

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O21

umístění:

Část F, pohled 31

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O21

popis prvku:

Drobný větrací otvor je prozatím možné zkoumat pouze z exteriéru, z interiérové strany je pod závalem.
Otvor byl patrně druhotně proražen a obezděn cihelným zdivem. Jako překlad slouží dvě cihly na plocho
umístěné nad sebou. Jako parapet je položena jedna cihla na plocho.

rozměry:

výška: 270 mm

šířka: 240 mm
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Severní stěna, pohled z exteriéru

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O22

umístění:

Část F, pohled 30

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O22

popis prvku:

Okenní otvor v západní stěně je patrně z období renesanční přestavby paláce. Okenní otvor byl prolomen
v kamenném zdivu a obezděn šikmými cihelnými špaletami. Na jižní straně je za špaletou patrné větší cihelné
dozdívání, patrně vypadlého zdiva. Otvor má poměrně nízký cihelný záklenek.
Druhotně byl otvor patrně částečně zazděn. Byl mu zvýšen parapet. Zazdívka je provedena z lomového kamene.
Vnější strana – okno má kolem šambrán cihelné vyzdívky. Je zaklenuto plochým cihelným záklenkem z cihel na
stojato a podél. Zda bylo okno druhotně zazděné celé nebo jen částečně zvýšen parapet nelze přesně určit. Na
vyzdívce parapetu a částečně pod oken je dochován malý fragment vápenné omítky s vrstvami nátěrů. Omítka
reaguje na zazdívku a je tudíž provedená až po zazdívce.
Vnitřní strana - zde je opět vidět cihelné vyzdění šikmých špalet a záklenku. Po jižní straně je za přizdívkou
šambrány vidět dozdívání většího otvoru cihelným zdivem. Druhotně je zde zvýšený parapet. Zvýšení je
provedeno kamennou zazdívkou. Pod oken je patrná drážka po vodorovné stropní konstrukci.

rozměry:

výška: 1570 mm

šířka: 1330 mm
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Západní stěna, pohled z vnitřní strany

Západní stěna, pohled z vnitřní strany

Pohled z exteriéru na západní stěnu s oknem č. 22

Západní stěna, pohled z vnitřní strany

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O23

umístění:

Část F, pohled 30

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O23

popis prvku:

Patrně starší dveřní otvor, který měl rovný dřevěný překlad, v době vkládání stropní konstrukce byl patrně
zazděn. Přes zazdívku probíhá drážka rovné stropní konstrukce. V zazdívce byla vynechána malá nika. Nika má
dřevěný parapet i rovné dřevěné nadpraží. Dřevěné prvky jsou tvořeny prkny.
Vnější strana – z vnější strany je otvor čitelný pouze tím, že na jižní straně otvoru je patrná svislá spára lemovaná
cihlami kladenými na plocho na sebe. V místě překladu je řada cihel. Severní ostění je pouze tušit. zrovna
v těchto místech se nachází fragment vnější omítky. Spodní část zazděného otvoru je překrytá sutinami.
Vnitřní strana – z vnitřní strany je patrná zazdívka většího, patrně dveřního otvoru, který mohl mít vložené
dřevěné nadpraží. Po zazdění dveří byl vložen vodorovný strop, po kterém zbyla drážka. Drážka pobíhá i přes
zazdívku dveří. V horní části zazdívky byla vložena malá nika. Niku lemují v parapetu a v nadpraží dvě dřevěná
prkna.

rozměry:

výška: 390 mm

šířka niky: 570 mm
výška dveří cca 2150 mm
šířka dveří: 1140 mm
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Západní stěna, pohled z interiéru – vnitřní strana

Západní stěna, pohled z interiéru – vnitřní strana

23

Západní stěna, pohled z exteriéru

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O24

umístění:

Část G, východní stěna

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O24

popis prvku:

Zazděný dveřní otvor v jihovýchodní stěně. V místnosti G v 1. NP se nachází druhotně zazděný dveřní otvor
lemovaný cihelným ostěním. Při provádění letošního archeologického výzkumu v této části objetu byly odkryty
spodní části této stěny s dveřmi. Pod bývalým terénem tvořeným sutí, se na stěně i na zazdívce dveří nacházely
souvrství vápenných omítek s vápennými nátěry. Nátěry byly bílé vápenné, ale i sytě barevné, odpovídaly užívání
objektu k obytným účelům během 19. a 20. stol.
Ze stran objektu I je situace nejasná, je zde ještě velké množství sutin.

rozměry:

výška: nelze určit chybí nadpraží dveří.
šířka: 920 mm
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Jihovýchodní stěna

Jihovýchodní stěna se zazděným otvorem dveří

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O25

umístění:

Část G, sklep č. 1

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O25

popis prvku:

Sklep č.1, pod částí G, severní stěna paláce.
V šířce zdi je provedeno drobné okno v šikmé špaletě. Špaleta se rozvírá směrem dovnitř. Okno má rovný
překlad provedený z velkých silných kamenných desek. Z vnější strany je okno pod zeminou.
Vnitřní strana – okno je provedeno současně s klenbou sklepa. Nad oknem je překlad řešený velkými kamennými
deskami. Na stěnách špalety okna se dochovaly fragmenty tenkých vápenných omítek s bílými nátěry.

rozměry:

výška: nezměřeno
šířka: 940 mm
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25

Severní stěna

Pohled na západní stěnu

Severní a východní stěna

Celkový pohled na okno v severní stěně

Detaily okenní otvoru s kamennými deskami

Fragment omítky na východní špaletě okna

Fragment omítky na západní špaletě okna

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O26

umístění:

Část I, sklep č. 3

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O26

popis prvku:

Sklep č.2, částečně zazděný dveřní otvor mezi sklepem 2 a 3, jihovýchodní stěna.
V kamenném zdivu je proveden patrně původní dveřní otvor s kamenným segmentovým záklenkem. Ostění dveří
je provedeno z větších hrubě opracovaných kamenných bloků. V jižním ostění jsou zasazeny dvě cihly.
Zazdívka je provedena z hrubého lomového kamene s velkými spárami vyplněnými maltou.
Situace je z obou stran otvoru poměrně stejná.

rozměry:

výška: 690 - 890 mm
výška parapetu (zazdívky): 790 mm
šířka: 1450 mm
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Dveřní otvor, zazděný, v jihovýchodní stěně – pohled ze
sklepa č. 2

Pohled ze sklepa č. 2

Pohled ze sklepa č. 2

Pohled ze sklepa č. 2

Pohled ze sklepa č. 3 na severozápadní stěnu se zazděnými dveřmi

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O27

umístění:

Část G, sklep č. 2

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O27

popis prvku:

Sklep č.2, jižní stěna paláce, původní vstup do sklepů zasypaný sesuvem suti.
Původní vstupní otvor do sklepa se segmentovým záklenkem. Patrně došlo ke zřícení klenby vstupní šíje, která
zasypala schodiště vedoucí do sklepa. Segmentový záklenek je proveden z kamenného zdiva a navazuje patrně
v jedné etapě na obvodové zdivo sklepa.
V úrovni obvodové stěny byly do vstupní šíje vloženy dveře. Dveře měli dřevěnou rámovou zárubeň, která se
v torzálním stavu dochovala v otvoru. Zárubeň byla obezděna cihelnou příčkou.

rozměry:

výška: nelze změřit, je zde sesuv suti
šířka: 1360 mm
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Jižní stěna

Jižní stěna

Jižní stěna – zasyp vstupního otvoru

Zřícený strop vstupu do sklepa

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O28

umístění:

Část G,I, sklep č.1 a 2

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O28

popis prvku:

Sklep č.2, zazděný dveřní otvor v jihozápadní stěně mezi místnostmi 1 a 2.
V kamenné stěně je cihelný segmentový záklenek zazděného dveřního otvoru.
Ze strany sklepa č. 2 je stěna částečně skrytá pod omítkou. Je zde však dobře patrný segmentový cihelný
záklenek. Jižní spára mezi ostěním a zazdívkou je také čitelná. Zazdívka je provedena ze smíšeného zdiva.
Ze strany sklepa č. 1 je na stěně ještě poměrně zachovaná vápenná omítka s bílým nátěrem. Spáry po zazdívce
jsou tedy hůře čitelné. Pod částečně opadanou omítkou je však dobře viditelný cihelný záklenek.

rozměry:

výška: 1800 mm
šířka: 1300 mm
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Sklep č.2 Jihozápadní stěna

Sklep č.2 Jihozápadní stěna – záklenek

28

Sklep č.1 – východní stěna – zazděný otvor

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O29

umístění:

Část I, sklep č.2

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O29

popis prvku:

Sklep č.2, severní stěna, zazděný okenní otvor.
Ve stěně je malý okenní otvor. Otvor je spíše v klenbě druhotně vylámaný.
Z vnější strany je otvor zaskládaný dřevem.
Špalety otvoru jsou patrně částečně dozděny zdivem z lomového kamene. V nadpraží se nacházejí směrem ven
větší kamenné desky. Na vnitřní straně je spíše menší kamenné zdivo. Omítky se zde nedochovaly.

rozměry:

Výška vnější: 320 mm
šířka: 540 mm, šířka vnější 370 mm
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Pohled do otvoru č. 29

Pohled na severní stěnu s klenbou

Pohled do otvoru č. 29 – východní špaleta

Pohled do otvoru č. 29 – západní špaleta

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O30

umístění:

Část I, sklep č. 3, SV stěna

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O30

popis prvku:

Sklep č.3 severovýchodní obvodová stěna paláce.
V klenbě se nachází drobné okénko s trojbokou výsečí. V samotném okně je pak rovný kamenný překlad. Na
špaletách je dobře čitelná spára mezi vloženou klenbou a původním obvodovým zdivem sklepa.
Kamenné desky překladu jsou popraskané.

rozměry:

Výška vnější: 270 mm
Šířka vnitřní:790 mm, šířka vnější: 210 mm
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30

Pohled z vnitřní strany

Pohled na severní stěnu z exteriéru

Detail okenní špalety se spárou mezi klenbou a stěnou

Popraskané kamenné desky okénka

Pohled na parapet okna

Popraskané kamenné desky okénka

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O31

umístění:

Část I, sklep č. 3, JV stěna

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O31

popis prvku:

Sklep č.3, okenní otvor v jihovýchodní stěně.
Poměrně drobný obdélný okenní otvor je proveden v kamenném zdivu. Otvor byl patrně původní
součástí zdiva. Klenba sklepa jej částečně překrývá. Okenní otvor má překlad provedený z rovných
kamenných desek.
Omítky se nedochovaly.

rozměry:

výška: 620 mm, výška parapetu: 1450 mm
šířka: 780 mm
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Okenní otvor v jihovýchodní stěně

Detail okna

Detail kamenného překladu

Detail kamenného překladu

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O32

umístění:

Část I, sklep č.3

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O32

popis prvku:

Sklep č.3, zasypané schodiště a dveřní otvor v jihovýchodní stěně.
Patrně druhotně proražený dveřní otvor do sklepa. Stěny vstupní šije jsou druhotně vyzděny ze
smíšeného zdiva. Samotný vstupní otvor je již vysypaný a nečitelný. Nad vstupem se nachází dřevěné
prkno, které sloužilo jako překlad.
Vstupní šíje, ve které je patrně schodiště je dnes zcela zasypána zřícenou sutí.

rozměry:

výška: cca 2330 mm
šířka: cca 890 mm
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Jihovýchodní stěna se vstupním otvorem

Jihovýchodní stěna se vstupním otvorem

Pravá strana vstupu a dřevěný překlad

Levá strana vstupu

SOUPIS OTVORŮ

TVRZ PASOVARY – RENESANČNÍ PALÁC
číslo prvku:

O33

umístění:

Část F, sklep, Západní stěna

počet kusů:

1

název prvku:

OTVOR O33

popis prvku:

Patrně druhotně proražený menší okenní otvor s rovným překladem. Kolem otvoru jsou patrně druhotné
vyzdívky ze smíšeného zdiva. Okno má rovný překlad tvořený z velkých tenkých kamenných desek.
Nad oknem je ještě jeden malý čtvercový větrací otvor.
V okně je na parapetu nasypaná suť.

rozměry:

výška: neměřeno
šířka: 760 mm
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Západní stěna, zazděný okenní otvor

Západní stěna, zazděný okenní otvor

Západní stěna, pohled na překlad okna

Pohled na torzo sklepní klenby

