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Diplomní projekt v LS 2013/2014 na FA ČVUT v Praze 
Nová šance pro tvrz a hospodářský dvůr Velké Horky u Strenic 

 
Průvodní zpráva a stručná zpráva ze stavebně – historické analýzy 

 
 
 
 
 

1. Identifikační údaje stavby 
 
1.1. Stavba: Strenice, tvrz a hospodářský dvůr na Velkých Horkách 
1.2. Katastrální území: Strenice 
1.3. Obec: Strenice 
1.4. Okres: Mladá Boleslav 
1.5. Kraj: Středočeský 
1.6. projektant: Bc. Alena Rákosníková 

vedoucí návrhové části: prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa 
vedoucí části SHP: doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D. 

 
2. Základní charakteristika 
 
2.1. Stručný popis areálu:  

Hospodářský dvůr s tvrzí se nachází na ostrohu, vybíhajícím do prostoru hlubokého údolí 
Strenického potoka. Obec Strenice se nachází v údolí pod tvrzí. Areál je z prostorového hlediska od 
svého okolí izolován nepříliš příznivou terénní konfigurací a vedením pozemní komunikace III. třídy, 
která v druhé polovině 19. století nahradila starší cestu, která prudce klesá na dno údolí skrze rokli 
položenou jižně od ostrohu. 

Dvůr má klínovitý půdorys, orientovaný ve směru od severozápadu k jihovýchodu. Centrální 
prostor se zužuje a také svažuje směrem k tvrzi, stojící na terénní hraně nad údolím. V západní části 
areálu se na vyvýšenině nachází mohutná stodola s valbovou střechou, která společně se troskami 
mlékárny uzavírá západní čelo dvora. Severní okraj je v celé své délce zastavěn hospodářskými 
budovami, počínaje chlévem a maštalí při západní straně a směrem k východu pokračující řezárnou 
krmiva, stájí, chlévem a malou sýpkou. U této budovy, která v minulosti sloužila i jako ratejna, je 
postavena dvojice kůlen. Dál je prostor až ke tvrzi volný. Při severozápadním rohu areálu je umístěn 
soukromý rodinný dům (dříve patrně součást dvora) a hlavní (a také jediný vjezd do areálu). Na 
jižním okraji je umístěna budova pily z 50. let 20. století, dále domek s dělnickými byty a pilířová 
kolna s vyzdívanými poli mezi pilíři. K její východní straně přiléhá mohutná patrová sýpka 
s valbovou střechou. Na východním okraji areálu se rozkládá dvoukřídlá tvrz s pozdně gotickou věží. 
 
2.2. Stručná historie: 

První písemné zmínky o Velkých Horkách máme ze 14. století, kdy se vladyka Věnek z Horek 
stal patronem nedalekého kostela sv. Kateřiny na Čejkách. Na velkohoreckém zboží se téměř století 
střídali vlastníci z řad místní drobné šlechty. Koncem 15. století se tvrz dostává do majetku Klusáků 
z Kostelce a Václav Klusák začíná stavět přepychově vybavenou obytnou věž. Po jeho předčasném 
skonu roku 1510 však dědicové neměli zájem na jejím dokončení ani zaplacení. O vleklém soudním 
sporu s kameníkem, který následoval, se dochovala řada barvitých popisů. V roce 1579 Velké Horky 
koupila Markéta z Řehnic, která je postoupila svému muži Albrechtu Zdeňku Kaplířovi ze Sulevic a 
na Brodcích. V držení této rodiny tvrz zůstala příštích dvacet let. Byli to také tito majitelé, kteří 
iniciovali stavbu dnešního východního paláce. Stavbu však již nedokončili a rozestavěné sídlo 
prodali císařskému radovi Mikuláši Gerštofovi z Malšvic, který je dobudoval a vybavil dobově na 
úrovni. Ani on se však z dokončeného díla dlouho netěšil, v rámci pobělohorských konfiskací mu 
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velkohorecké zboží bylo zabaveno. Tvrz pak přes sto let poměrně často střídala majitele a zpustla. 
V roce 1744 panství koupil František Josef Pachta z Rájova a spojil ho se sousedním Beznem. Sídlo 
na Horkách dál chátralo, až z něj v polovině 19. století zbyly pouze rozvaliny. V roce 1847 Pachtové 
iniciovali rozsáhlou obnovu s cílem vybudovat v tvrzi úřednické byty. Východní palác byl opraven a 
přibylo i nové jižní křídlo, které ho spojilo s věží. 

O samotném dvoru nemáme před rokem 1840, kdy se dochovaly první stavební knihy, příliš 
mnoho zpráv. V 16. století byl v souvislosti s velkohoreckým dvorem a městečkem Strenice 
zmiňován pivovar, není však jasné, kde přesně stál. Katastry také nejsou příliš podrobné, první 
bohatší popis je obsažen v inventáři z roku 1799. V 19. století prošel dvůr řadou proměn, zejména 
po roce 1881, kdy panství Bezno a Velké Horky zakoupil c.k. rodinný fond a velkohorecký dvůr se 
tak stal státním statkem. Po vzniku československého státu přešel do majetku nové republiky pod 
správu Státního statku a lesů Bezno. Stát byl vlastníkem až do 90. let 20. století, kdy dvůr i s tvrzí 
získal otec současného majitele. 
 
3. Zadání 
 
3.1. Zadání diplomové práce: 
Část průzkumová: 

1. inventarizační úloha: Inventarizace prvků výplní otvorů a významných konstrukčních prvků 
v objektu velké sýpky (B16VS), jejich charakteristika, popis, určení datace. Formou zpracování 
budou inventarizační karty. Součástí karet bude i fotografická dokumentace a schémata prvků. 
2. průzkumová úloha: Úkolem je objasnit stavební dějiny a dispoziční proměny objektu bývalé 
ratejny (nyní B5MS, malá sýpka). Výstupem budou analytické plány stavebně – historického 
vývoje a půdorysné funkční schéma včetně popisu, vše bude doplněno fotografiemi. 

Část návrhová: 
Hlavním motivem práce bude celková obnova areálu tvrze a dvora Velké Horky a jeho zapojení 
do okolní krajiny a sídelní struktury. Tvrz a hospodářský dvůr jsou situovány na ostrohu nad 
jihozápadním okrajem obce Strenice. Historické dějiny tvrze sahají až do 14. století, dvůr je 
poprvé v písemných pramenech zmiňován během 17. století. 
V rámci řešení bude přiměřeně využita dochovaná architektura tvrze a dochovaná poškozená 
architektura hospodářských budov ve dvoře, které budou opraveny či konvertovány. Dále bude 
navržena dostavba areálu v místě současné zdevastované kolny B15KO, mlékárny B11ML, 
případně přestavba stodoly B12ST. 
Návrh bude vycházet z poznatků získávaných při měřických a inventarizačních pracích v areálu, 
prováděných v rámci Diplomního semináře. Bude kladen důraz na zachování jak stavebních, tak 
inventárních památkových hodnot areálu. Značná pozornost bude věnována citlivému zapojení 
nových objektů do stavebně-historicky hodnotného prostředí tvrze a dvora a tím podpoření jeho 
kvality. 

 
3.2. Stavební program: 

- základní charakteristika: venkovský areál jako ucelená struktura, zapojená do okolní krajiny i 
vztahů v přilehlém území 

- poslání/hlavní cíl: moderní statek a sídlo komunity, otevřenost vůči příchozím zvenčí 
- rozlišení více dílčích funkcí v rámci ucelené struktury s hlavním cílem: 
- penzion pro aktivně zaměřené seniory, s různou mírou pohyblivosti 
- ustájení koní, zázemí pro jezdecké vyjížďky, voltiž, lonžování, atd. 
- samozásobení vybranými potravinami z vlastních polností, chovu dobytka a zelinářských 

záhonů 
- kapacity pro stravování a krátkodobé ubytování 
- prostory pro zajištění správy a chodu areálu (kancelář správce, byty personálu, technické 

prostory, aj.) 
 

3.3. Provozní řešení: 
Areál je dopravně dostupný z místní pozemní komunikace, která vede při jeho severozápadním 

okraji. Západní část dvora je průjezdná. Hlavní vjezd do dvora se nachází v jeho jihozápadním rohu, 
druhý v rohu severozápadním. 

Z funkčního hlediska je areál rozdělen do 3 vzájemně propojených zón, ležících na ostrohu 
postupně za sebou ve směru od západu k východu. Západní průjezdná část je hospodářská, 
zaměřená na ekologicky šetrné zemědělství s chovem krav a koní. Vůči celku leží v nejvyšší poloze. 

Prostřední část, položená východněji, slouží pensionu pro seniory. Vzhledem ke svažujícímu se 
terénu je položena níž než předchozí úsek, výškový rozdíl je řešen vytvořením zářezu do terénu a 
jeho zpevněním tarasní zdí. Toto opatření také slouží k odclonění ruchu a provozu v hospodářské 
části tak, aby do obytné části rušivě nezasahoval. Obě výškové úrovně jsou propojeny širokou 
rampou. V tělese tarasní zdi jsou také umístěny provozy, které mají významný celokomunitní 
charakter – ordinace lékaře, fyzioterapeuta a ekumenická kaple. V severní části tarasu, rozděleného 
rampou, je umístěna garáž pro režijní automobily. 

Poslední, východní část, je od zbytku areálu částečně oddělena obnoveným příkopem. Jedná se 
o prostor historického tvrziště, na němž se do dnešních dnů dochovala pouze obytná budova 
s nízkou věží. Propojení obou celků je zajištěno po šíji při severovýchodní straně dvora. K obnově 
příkopu bylo přikročeno především z praktických důvodů. Terén se svažuje k tvrzi a po jeho povrchu 
k ní stéká dešťová voda z celého dvora. K pohybu vodních mas dochází v podloží, které je tvořeno 
propustným pískovcem. Veškerá vlhkost, která se v prostoru nádvoří vsákla, tak postupně proniká 
do sníženého přízemí východního paláce tvrze, které se nachází na úrovni parkánu – tedy o celé 
jedno podlaží níž než nejnižší bod nádvoří. Voda zde permanentně promáčí stěny i paty kleneb. 
Podle místních zkušeností se tento problém objevil až se zánikem příkopu, který definitivně zmizel 
během poloviny 19. století. Obnova příkopu má však také ideový a prostorový význam, kdy 
vymezuje reprezentativní část areálu a vytváří zkratku pro nemotorizované návštěvníky, jdoucí 
starou cestou od Strenic. Dno příkopu a jeho boky jsou opatřeny stezkami, které umožní vystoupat 
od této komunikace až vzhůru ke tvrzi. Prostory východního paláce tvrze slouží ke krátkodobému 
ubytování návštěvníků, v jižním křídle sídlí správa areálu a informační centrum s expozicí ve věžní 
části, vážící se k lokální historii a kultuře bydlení ve středověkých věžích. Východně a jižně od tvrze 
se nachází snížený rovinatý prostor parkánu, jehož hrany ostře spadají do údolí. Zde se budou 
nacházet zelinářské a bylinkové zahrádky. 

Shrnutí: dvůr je pro motorizovanou dopravu příčně průjezdný ve své horní, západní, části. 
Podélně je možnost průjezdu ukončena na nádvoří tvrze. Příkop je ukončen u propojovací šíje při 
severovýchodním okraji dvora. Pro nemotorizovanou dopravu je dvůr navíc podélně průchodný 
v celém svém rozsahu a příčně skrz příkop u tvrze. 

Půdorysně je provoz dělen do celků (front) podle světových stran. Západní frontu tvoří těleso 
velké stodoly s kolmo napojenými otevřenými kolnami pro garážování zemědělské techniky a 
uskladnění krmiva. Mezi západní severní frontou je průjezd, ústící do severozápadního vjezdu. 
Severní fronta je díky umístění v terénu a historickému vývoji pevně utvořeným dlouhým blokem, 
který je v celé své délce příčně neprůchozí. Vznikla na základě staré ohradní zdi, za níž se 
nacházely pastviny. Orientována je ve směru severozápad – jihovýchod a její severní stěny se 
obrací ke svahu, spadajícímu do údolí potoka. Blok staveb je ukončen vstupním objektem 
s kotelnou. Za mezerou, v níž je umístěn vedlejší vstup na obnovenou pastvinu se nachází menší 
objekt dřívější kolny pro kočár, která slouží k uskladnění jízdních kol. Na něj přímo navazuje dílna 
údržby, která je díky stále klesajícímu terénu řešená jako objekt s vloženým skladovacím patrem. 
Protilehlá jižní fronta byla od počátku více členěná. Návrh tuto zásadu respektuje a mezi 
jednotlivými objekty ponechává mezery, kterými do dvora za severními stranami budov proniká 
slunce. V případě dvou budov pensionu pro seniory je do této mezery vloženo do exteriéru 
otevřené, avšak zastřešené schodiště. Na východě je prostor dvora završen výše zmíněnou tvrzí 
s příkopem. 
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Areál je dále členěn na jednotlivé číslované objekty: (postupujeme od tvrze proti směru hodinových 
ručiček) 
Tvrz B1T 
Dílna údržby B2D 
Sklad jízdních kol B3JK 
Vstupní objekt pro obytné patro severní fronty B4VO 
Kuchyně s obytným patrem B5KP 
Jídelna s obytným patrem B6JP 
Sklad potravin B7SP 
Výroba potravin B8VP 
Koňská maštal B9M 
Kravín s dojírnou a minimlékárnou B10MK 
Obilní silo B11OS 
Stodola s otevřenými kolnami B12ST 
Jezdecká hala B13H 
Pension pro seniory B14P 
Pension pro seniory – novostavba B15P 
Víceúčelové zájmové dílny B16VD 
Sklepní sklad ovoce a zeleniny B17SO 
Ordinace lékaře a fyzioterapeuta B18O 
Ekumenická kaple B19K 
Garáž pro režijní automobily B20G 

 
3.4. Kapacity: 
B1T - tvrz – krátkodobé ubytování: 
- zvýšené přízemí: 1 bezbariérový pokoj pro 1 osobu, 2 apartmány pro 2 osoby 
- snížené přízemí: 2 apartmány pro 2 osoby 
B3JK – kůlna na jízdní kola, kapacita 10 kusů 
B5KP - pension pro seniory v patře: 2 obytné jednotky pro 1 osobu, bezbariérové 
B6JP - pension pro seniory v patře: 5 obytných jednotek pro 1 osobu, z toho 4 bezbariérové 
B6JP - jídelna v přízemí obslouží současně 36 hostů 
B9M - maštal má stájové boxy pro 11 koní 
B10MK – kravín pro 22 krav, z toho 6 dojnic, dojírna pro 2 krávy, minimlékárna s kapacitou 100 

litrů/den 
B11OS – obilní silo – 2 zásobníky, každý o kapacitě 75 tun 
B12ST – velká stodola o výměře 390 m2 a k ní přičleněná otevřená kolna na techniku o výměře 101 

m2 a otevřená kolna jako příruční sklad píce a jádrového krmiva o výměře 93 m2. 
B13H – jezdecká hala o čisté výměře 381 m2, bez pevných míst k sezení 
B14P – pension pro seniory: 4 obytné jednotky pro 1 osobu 
B15P – pension pro seniory (novostavba): 8 obytných jednotek pro 2 osoby, všechny plně 

bezbariérové 
B16VS – víceúčelové dílny s přízemím a patrem, každé patro o výměře 273 m2, součástí objektu je 

sklep pro ovoce a zeleninu o výměře 14,8 m2 
B17SO – sklepní sklad ovoce a zeleniny o výměře 52 m2 a navazující menší sklep o výměře 14,5 m2 
B19 – ekumenická kaple s kapacitou 40 míst 
B20 – garáže pro 4 režijní automobily 
severní pastvina – výměra 1,7 ha, kromě krav zde budou chovány pastevní 3 prasnice 
s podsvinčaty a kanec 
 
ubytovací kapacity celkem: 
krátkodobé ubytovací kapacity: 9 osob 
pension pro seniory: 28 osob, z toho 22 míst bezbariérových 

 
4. Architektonické řešení 
 
4.1. B1T – tvrz: krátkodobé ubytování, správa objektu, informační centrum s expozicí 

Ubytovací kapacity jsou místěny ve východním paláci. Ve sníženém přízemí se nachází dvojice 
apartmánů, která je zde dvora přístupná nově zřízeným schodištěm v místech zaniklé schodišťové 
věže. Návrh respektuje její dochované pozůstatky, do nichž formou autonomní vestavby umisťuje 
vlastní konstrukci vertikální komunikace. Těleso schodiště je nad terén vytaženo minimalistickou 
hmotou nové hodinové věže. V severní části přízemí paláce se nachází dva apartmány, v jižní pokoj 
v bezbariérovém standardu a společenská místnost (ta využívá jedinou klenutou prostoru 
v přízemí). Podkroví není využíváno. 

Prostory pro zajištění chodu areálu jsou umístěny v jižním křídle. V jeho východní části se 
nachází kancelář správce s předpokojem a toaletou pro návštěvníky. Kancelář má dva vstupy – 
z předpokoje a z části vyčleněné pro poskytování informací V západní části se samostatným 
vstupem je umístěno informační a rezervační centrum pro návštěvníky, turisty i stálé obyvatele. 
Přímo na něj navazují prostory velmi dobře dochované pozdně středověké obytné věže, věnované 
expozičním účelům. 
 
4.2. B2D – dílna údržby 

Novostavba dílny slouží k zajištěni prostor pro údržbáře, opravy nábytku, otvorových výplní a 
dalších drobných činností. Hmotově se objekt napojuje na sousední kolnu na kola a díky sklesání 
terénu je zde prostor i pro skladovací patro. V něm se přepokládá zejména uskladnění materiálu a 
sezónního nábytku jako například lehátek, apod. 
 
4.3. B3JK – sklad jízdních kol 

Drobná přízemní budova s valbovou střechou dříve patrně sloužila ke garážování kočáru. Velmi 
zajímavým stavebním i architektonickým prvkem je autentická provětrávací výplň vpadlého pole 
jižní stěny, provedená formou mezerové mozaiky z plných cihel. Funkčnost tohoto opatření je 
obnovena odstraněním dodatečně vložených cihel, které mezery nyní zaslepují. 
 
4.4. B4VO – vstupní objekt pro obytné patro severní fronty 

Funkční členění objektů B5 a B6 vyžaduje stavebně zcela oddělit přízemí od patra. Na místě 
těžce poškozené bývalé kolny pro hasičskou stříkačku, později přeměněné patrně na prádelnu a 
nakonec na dřevník je vybudováno nové vstupní křídlo s předsíní a provozně, kapacitně i požárně 
vyhovujícím schodištěm. V oddělené části dispozice přízemí je umístěn chlazený sklad odpadků, 
který slouží jak pro odkládání domovního odpadu, tak odpadu z kuchyně v sousední budově. 
V suterénu budovy je umístěna kotelna na tuhá paliva (předpokládají se dřevěné pelety) a palivový 
zásobník. Z patra je zpřístupněn také krov tohoto objektu a krov sousedních dvou budov. Půdorys 
budovy navazuje na historickou stopu původní kůlny. 
 
4.5. B5KP – kuchyně s obytným patrem 

Objekt bývalé ratejny, později přestavěné na seník a následně na sýpku, je rozdělen do čtyř 
výškových úrovní. Raně novověký sklep sklouží jako sklad nápojů, ovoce a zeleniny. Pro jejich 
snadné naskladňování je v terénu dvora před jižní čelní stěnou vybudována nová šachta. V přízemí 
jsou umístěny vstupní prostory jídelny, výčep a kuchyně pro jídelnu se vším potřebným zázemím. 
Vstup pro hosty je v západní části, vstup pro zaměstnance ve východní. Sklad odpadků je umístěn 
v přízemí sousedního objektu B4VO. Stavebně oddělené patro slouží jako jedna z lokací pensionu 
pro seniory. Nachází se v něm dvě obytné bezbariérové jednotky, všechny určené pro jednu osobu. 
Dále se zde nachází klubovna. Podél severní obvodové stěny je v celé délce objektu vedena 
chodba, osvětlená obnovenými okny v severní fasádě. Podkroví je ponecháno volné. 



5

4.6. B6JP – jídelna s obytným patrem 
V přízemí klenutém pěticí plackových kleneb se nachází se nachází areálová jídelna 

restauračního typu. Vzhledem k tomu, že se nosná konstrukce celého přízemí včetně kleneb mírně 
svažuje směrem po kdysi přírodním terénu, je podlaha koncipována jako soustava vodorovných 
pódiích ve stoupajících výškových úrovních, která jsou propojená v celé šířce místnosti krátkými 
rampami. Pod nejzápadnější klenbou jsou formou kontejneru vestavěny toalety. Vstupuje se na ně 
ze společné chodby, jsou oddělené pro muže a ženy. Je zde umístěna také jedna bezbariérová WC 
kabina se sklopným přebalovacím pultem a prostory pro úklid. Jídelna současně obslouží 36 hostů. 

Ve stavebně zcela odděleném patře je umístěna další část pensionu pro seniory. Je 
zpřístupněna širokou chodbou ze sousedního objektu B5, vedenou podél severní obvodové zdi. 
Chodba bude osvětlena obnovenými okny v severní fasádě. Bude zde umístěno 5 obytných 
jednotek, určených pro 1 osobu, z toho 4 v bezbariérovém standardu. Stávající prostor patra je 
otevřen do krovu, vestavba proto bude provedena částečně kontejnerovým způsobem tak, aby krov 
byl stavebně oddělen a mohl zůstat volný a přitom nedocházelo k nadměrnému zatěžování 
plackových kleneb. 
 
4.7. B7SP – sklad potravin 

V prostoru bývalých stájí je umístěn sklad pro chlazené potraviny. Jednotlivé chladicí boxy jsou 
pojaté formou minimalistických kontejnerů. Nacházejí se zde celkem 4 – pro 1.) zpracované syrové 
maso, 2.) mléko a mléčné výrobky, 3.) vejce a drůbež a 4.) zpracované produkty vyžadující 
skladování v chladu – paštiky, slaniny, pesta, některé džemy, aj. 
 
4.8. B8VP – výroba potravin 

V bývalé řezárně krmiva se nachází prostory pro zpracování vlastních surovin na potraviny. 
Výškový rozvrh budovy vychází z terénní konfigurace, kdy se terén za severní obvodovou zdí 
nachází téměř v úrovni podlahy patra. Ve vstupní části je umístěna předsíň s návazností na 
schodiště a nákladní výtah. Ve východní části přízemí leží šatny personálu s kanceláří pro evidenci 
surovin a úklidová komora. V západní části je situována vinopalna pro výrobu džemů, povidel, 
moštů a alkoholických nápojů. V patře se nachází prostory pro zpracování masa, které prostorově 
navazují na pastvinu za budovou. Veterinární zákon č. 166/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
stanovuje, že hospodářská zvířata lze porážet i v domácích podmínkách, jestliže je získané maso 
použito pro vlastní potřebu a veškeré nepoužité části zvířete jsou odevzdány do kafilerie. Návrh 
uvažuje, že v konkrétních podmínkách bude docházet k domácí porážce u prasat a telat, krávy od 
roku věku budou šetrně poráženy na nejbližších jatkách. K porážce zastřelením bude vyčleněn 
samostatný porážkový box, umístěný na pastvině v blízkosti objektu B8 jako solitér. Poražený kus 
zde bude opláchnut a následně odvezen po zpevněné cestě do bourárny k vyvrhnutí, stažení či 
opaření a rozdělení na poloviny. Na bourárnu navazuje masná kuchyně s udírnou pro další 
zpracování získaných půlek a následně sklad odpadu a sklad již zpracovaného masa, z nějž bude 
surovina transportována do konečného skladu v budově B7SP. Krov bude zpřístupněn novým 
schodištěm a bude ponechán volný. 
 
4.9. B9M – maštal se zázemím pro jezdce 

Provoz pro ustájení vlastních i cizích koní je umístěn v bývalém ovčíně, klenutém segmentovými 
klenbami do vynášecích pasů a středových sloupů. Nachází se zde 11 prostorných stání při severní 
obvodové stěně, při jižní stěně je umístěno zázemí chovu v podobě příručních skladů krmiva a 
podestýlky, skladů sedel a ošetřovatelských potřeb, prostoru pro úklid a šatna ošetřovatelů a jezdců 
v bezbariérovém standardu (bezbariérové WC se sprchou, běžné WC). V požárně odděleném 
prostoru krovu je umístěn sklad slámy, přístupný jednak z krovu sousedního objektu B8 (zajištěn 
požárními dveřmi) a druhak dvěma vikýři ze dvora. 

4.10. B10MK – kravín s dojírnou a minimlékárnou 
Na severozápadní obvodovou zeď maštale navazuje nově upravený kravín pro 22 krav, z toho 6 

dojnic. V západní části budovy se nachází vestavěná dojírna pro 2 krávy a stavebně oddělený 
prostor minimlékárny s šatnou a hygienickým zázemím pro personál. Dojírna a mlékárna jsou 
přístupné zvlášť přes nový průchod v hmotě přistavěného obilního sila. Samotná stáj umožňuje 
kravám volný pohyb a v severní stěně jsou obnovena vrata na pastvinu. 

Krov, oddělený od přízemí historickým stropem s velmi plochými stájovými klenbami je určen 
ke skladování slámy a je přístupný buď vikýřem ze dvora, nebo požárními dveřmi ze servisní 
podlážky v novém silu. 
 
4.11. B11OS – obilní silo 

K severozápadnímu štítu kravína je přistavěno nové věžové silo, v němž je uložena dvojice 
prefabrikovaných zásobníků s kuželovitým dnem. V přízemí je umístěn průchod na pastvinu a 
prostor pro naskladňování, vyskladňování a šrotování obilí. Vyšší úrovně objektu jsou zpřístupněny 
soustavou žebříků a revizních lávek. 

V prostoru pastviny za silem se nachází malé oddělené hnojiště a přístřešek pro pastevní 
prasata (pastevní plemena je nejlépe chovat pouze venku) 
 
4.12. B12ST – velká stodola s otevřenými kolnami 

K současné hmotě stodoly jsou navržena dvě kolmá křídla s otevřenými kolnami. Severní bude 
sloužit pro příruční skladování krmiva a píce pro dobytek a koně, jižní ke garážování drobnější 
zemědělské techniky. Rozměrnější technika bude umístěna ve stodole, v jejích severní koncové 
části bude formou kontejneru vyčleněna šatna pro zaměstnance a sklad náhradních dílů. V jižní 
koncové části je umístěn sklad chemikálií včetně hnojiv a osiva a sklad olejů, mazadel a motorové 
nafty. 
 
Mezi stodolou a jezdeckou halou budou v místě stávajícího rodinného domu umístěny nové služební 
domky pro základní personál. Jejich řešení není součástí zadání této práce. 
 
4.13. B13H – jezdecká hala 

V jihozápadním cípu se nachází okrouhlá jezdecká hala, sloužící pro výuku jízdy, hippoterapii, 
voltiž a lonžování. Vnitřní průměr cvičného prostoru je 22 metrů. V hale nejsou pevná místa 
k sezení, její hlavní účelem je trénink. K hale přiléhají pastviny pro koně na jižních svazích areálu. 
 
4.14. B14P – pension pro seniory 

Stávající domek se služebními byty je upraven pro bydlení seniorů. Půdorysně je rozdělen do 
dvou samostatných sekcí s vlastním vchodem a předsíní. Z předsíně jsou přístupné vždy dvě obytné 
jednotky, určené pro 1 osobu. Pod objektem se dále nachází menší sklepy, přístupné poklopy 
v předsíních. Krov objektu je ponechán volný a je zpřístupněn stahovacími schody z předsíní. 

Objekt leží ještě ve výškové úrovni západní části. 
 
4.15. B15P – pension pro seniory, novostavba 

V místě nynější pilířové kolny je navržena dostavba plně bezbariérového pensionu. Objekt je 
plně podsklepen, v suterénu se nachází kotelna pro jižní frontu s kotlem na tuhá paliva a 
zásobníkem, areálová prádelna a sauna. V přízemí se nachází 4 obytné jednotky pro 2 osoby, které 
jsou přístupné přímo z terénu. Tato vstupní část se nachází pod pavlačí patra. Dispozice patra je 
identická jako dispozice přízemí. Podkroví slouží jako komora. 

Objekt novostavby leží o úroveň níž než sousední objekt B14, již ve výškové hladině střední 
části dvora. Propojení všech jeho pater i s úrovní sousedního objektu zajišťuje vložené vertikální 
jádro s výtahem a schodištěm. Terénní skok při jižních fasádách objektu je staticky zajištěn tarasní 
zdí. Hmota tarasu je v přízemí plně průchozí a propojuje prostor dvora se zahrádkami a pastvinami 
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na jižních svazích. V patře novostavby prochází výšková úroveň pavlače přímo na svrchní líc tarasu 
a odtud schodištěm a bezbariérovou rampou na úroveň podlahy objektu B14. 

 
4.16. B16VD – víceúčelové dílny 

V památkově velmi hodnotných prostorách raně novověké sýpky jsou umístěny zájmové dílny. 
Důraz je kladen na minimální dělení dochované volné, dispozice tak má halový charakter, jehož 
prostor je členěn pouze mobilními kontejnery, vážícím se k jednotlivým pracovním místům a 
pevným samonosným kontejnerem hygienického zázemí v západní části dispozice. Bezbariérovost 
patra je zajištěna speciálně upravenou zdviží, která slouží i pro dopravu rozměrnějších předmětů. 
Hodnotný krov z počátku 18. století je oddělen a ponechán volný. 

 
4.17. B17SO – sklepní sklad ovoce a zeleniny 

Pod prostorem nádvoří tvrze se nachází dvojice sklepů, která je určena ke skladování ovoce a 
zeleniny. Větší, valeně klenutý sklep je přístupný šíjí vybudovanou v 19. století z prostoru před 
příkopem. V jeho jihovýchodním rohu na něj navazuje malý sklípek, vylámaný ve skále. 

 
4.18. B18O – ordinace lékaře a fyzioterapeuta 

V jižní části čela hlavního tarasu dvora je umístěna ordinace lékaře a fyzioterapeuta. Předsíň je 
přístupná z vnořeného zálivu a lze z ní vstoupit do čekárny a na bezbariérovou toaletu pro pacienty. 
Na čekárnu navazuje pracoviště sestry, za níž je umístěna vyšetřovna s přiléhající šatnou a 
hygienickým zázemím personálu. V koncové poloze leží cvičební místnost s připojenou šatnou, 
bezbariérovou toaletou a sprchou. Vyšetřovna je společná pro lékaře i fyzioterapeuta, kteří se 
budou vzájemně střídat. Osvětlení je řešeno soustavou stropních světlíků z mléčného skla, jejichž 
vnější povrch je pochozí. 

 
4.19. B19K – ekumenická kaple 

Ze severní strany vnořeného zálivu je přístupný i prostor ekumenické kaple – komorního 
sociálního centra komunity. Skrz předsíň se prochází do prostorného foyer, sloužícího jako 
neformální společenská místnost. Z foyer se velkými dveřmi v severní stěně vstupuje do vlastní 
kaple a dveřmi v západní stěně na toalety, které jsou oddělené pro ženy a muže. K dispozici je i 
bezbariérová WC kabina se sklopným přebalovacím pultem. Foyer je osvětleno oknem ze zálivu, 
prostory toalety světlíky stejnými jako v případě ordinace. 

Osa kaple je orientována přibližně ve směru východ – západ a je přímo osvětlena dvojicí oken 
ve východní stěně. V západní části kaple se nachází světlík s poustevnou ve svém středu a 
ochozem kolem vnějšího obvodu. V konstrukci světlíku je umístěno schodiště, kterým se dá 
vystoupit na úroveň povrchu západní části dvora. Poustevna s ochozem je tak přístupná nezávisle 
na kapli. Z hlediska ideového významu je světlík negativem zvonové (západní) věže, kdy bylo 
zvonění nahrazeno vstupní a meditativní funkcí. 

 
4.20. B20G – garáž pro režijní automobily 

Severně od propojovací rampy je ve hmotě tarasu umístěna garáž pro režijní 4 automobily, 
které si může vypůjčit každý zaměstnanec či obyvatel dvora. 
 
5. Stavebně – technické řešení 
 
Opravy a rekonstrukce: 
Krovy: 

Krov tvrze B1T je po kompletní opravě, na budově výroby potravin B8VP je zcela nový. U 
ostatních budov je třeba provést revizi stavebně technického a statického stavu, lokálně 
vyprotézovat shnilé dřevěné části, vyměnit laťování a přeložit tašky. 
 
 

Stropy pater: 
Strop patra věže je proveden nově. 
Strop patra v nynější budově B5MS (malá sýpka, v návrhu B5KP – kuchyně s bydlením v patře) 

je částečně napaden dřevokazným hmyzem, některé prvky jsou lokálně poškozeny zatékáním a 
hnilobou. Při úpravách objektu bude stávající strop demontován, prvky v dobrém stavu budou 
použity znovu. Nový strop bude dřevěný trámový z prvků staticky vyhovujících profilů, opatřený 
požárním podhledem a záklopem. 

Stropní trámy v nynější velké sýpce B16VS jsou zároveň vaznými trámy krovu. Celou konstrukci 
bude nutné podrobit důkladné revizi, vypracovat posudek stavebně technického a statického stavu 
a hodnocení z hlediska napadení biologickými škůdci. Jedná o památkově velmi hodnotnou a 
autentickou konstrukci, podle toho je tedy nutné přistupovat k vlastní opravě i její přípravě. 

Ostatní budovy stropy pater nemají. 
 
Stropy přízemí: 

Strop východního křídla zvýšeného přízemí tvrze B1T byl na přelomu tisíciletí proveden 
z ocelových nosníků, přeložených keramickými panely. Celá budova byla stažena vloženým 
železobetonovým věncem. Stropy sníženého přízemí jsou tvořeny valenými klenbami, které jsou po 
opravě. Trámový strop jižního křídla je po kompletní opravě. 

Ostatní stropy je třeba podrobit revizi stavebně technického a statického stavu, lokálně 
vyprotézovat shnilé dřevěné části, případně navrhnout jejich posílení. Klenby je třeba vyklínovat a 
omítnout. Železobetonové stropy budovy B8 (řezárna krmiva, v návrhu výrobna potravin) je nutné 
podrobit zkoumání únosnosti materiálu, míry jeho degradace a podle toho navrhnout řešení. 
 
Sklepy: 

Vlastní sklepy jsou dobře zachované, nově vybudovat je však třeba přístupové šíje sklepů 
v budově B5 (kuchyně) a B16 (víceúčelové dílny), které jsou v havarijním stavu, kdy je většina 
konstrukcí již zřícených. Šíji sklepa B17 (sklad ovoce a zeleniny) je třeba opatřit vrstvou jílové 
(bentonitové) izolace proti zatékání. 
 
Výplně otvorů: 

Otvorové výplně na tvrzi B1T a kravíně B10MK jsou po kompletní opravě. Okenní výplně 
v penzionu pro seniory B14P (bývalý domek s dělnickými byty) jsou po částečné opravě – tu je 
třeba dokončit. 

V maštali B9M je zasklení oken kompletní, nátěr rámů i jejich otevíraných křídel je však značně 
poškozen. 

U ostatních objektů okenní výplně chybí – ty je třeba doplnit podle vyhledaných analogií, nebo 
navrhnout vhodné novotvary. 

Výplně dveřních otvorů všech objektů vyjma tvrze je třeba podrobit opravám, v případě 
nevhodných výplní navrhnout nové prvky dle dostupných analogií. 

V řadě případů dochází na stávajících objektech ke korekci proporcí otvorů, nebo obnovování již 
zrušených. V těchto případech budou jako výplně navrhovány novotvary dle analogií a 
v minimalistické úpravě. 

 
Poznámka: Tento popis je k dosažení plnohodnotného předání informací o skutečném stavu 

památkově chráněného areálu velmi stručný. Jen popis technického stavu a postupu oprav celého 
dvora by vydal na samostatnou práci. 
 
Novostavba plně bezbariérového pensionu pro seniory B15P: 

Výstavba bude rozdělena do dvou provozně – konstrukčních částí: vlastní budovy pensionu a 
vertikálního komunikačního jádra. tyto části budou od sebe vzájemně oddilatovány. 

Nejdříve bude podchycena východní štítová zeď bývalého dělnického domku (pomocí 
železobetonové milánské stěny, prováděnou po úsecích, které určí statický posudek) a mikropilotáží 
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zpevněno podloží pod severní obvodovou zdí budovy víceúčelových dílen B16VD. Posléze bude 
vyhloubena jáma pro suterén novostavby a rýhy pro základy (zajištění stěn jámy bude provedeno 
pažením vloženým mezi zaberaněné piloty). Předpokládaná šířka základu je 650 mm, výška 350 
mm. Objekt bude založen na základových pasech, mezi něž bude proveden podsyp štěrkem o tl. 
200 mm. Na tuto vrstvu budou provedeny armované podkladní betony pod hydroizolaci, vlastní 
hydroizolace (spojená s izolací proti radonu – předpokládá se dvojice oxidovaných asfaltových pásů 
se vzájemnými přesahy) a armovaná ochranná betonová vrstva. V úrovni základů bude provedena 
drenáž, která bude zaústěna (nutno opatřit zpětnou klapkou) do podzemní cisterny pro zálivkovou 
vodu. 

Konstrukční systém objektu bude příčný stěnový. Nosné zdivo bude vyzděno z tepelně-
izolačních keramických bloků tl. 300 mm. Stropy budou skládané z keramických vložek do 
keramobetonových nosníků a přebetonované. V úrovni stropů bude objekt ztužen železobetonovým 
obvodovým věncem. Nenosné stěny budou vyzděny z příčkovek tl. 115 mm. 

Konstrukce pavlače bude tvořena samonosným ocelovým rámem, zachyceným do stropních 
desek objektu nerezovými nosníky s přerušeným tepelným mostem. Konstrukční prvky z oceli 
budou žárově pozinkovány. Celá konstrukce se pak z obou stran obední prkny širokými v rozmezí 
250 – 400 mm. 

Střecha objektu bude sedlová o sklonu 31°. Krov bude opatřen stojatou stolicí s dvojicí 
středových vaznic. Konce severních krokví budou přesahovat nad konstrukci pavlače – pro tento 
účel budou podepřeny vzpěrami. 

Vnější obálka obvodových bude tvořena silikátovou tepelnou izolací tl. 150 mm, která bude 
omítnuta. Krov bude zateplen nad rovinou krokví. V interiérech budou provedeny omítky, čisté 
podlahy a obklady. 

Konstrukce úseku schodiště bude samonosná a dilatovaná od obytné stavby. Staticky bude 
fungovat formou vykonzolovaných desek, navlečených na centrálním trnu. Tento trn bude tvořen 
výtahovou a komínovou šachtou s navazujícími stěnami a jedním sloupem. Konstrukce bude 
železobetonová monolitická a bude založena na základových pasech (patce). Postup zhotovení 
základů bude obdobný jako výše, při betonáži se však nesmí opomenout vytvoření dojezdu výtahu 
a založení schodišťového ramene. 

Betonáž nosných stěn bude prováděna po jednotlivých výškových úsecích dle typu použitého 
bednění. Předpokládá se, že půdorysně bude celá konstrukce tvořit jeden pracovní záběr. Tloušťka 
ŽB monolitických stropních desek bude stanovena na základě statického posudku. 

Konstrukce krovu bude identická jako na budově pensionu. Konstrukce schodiště nebude 
zateplována, vnější líc konstrukce, který bude v pohledech fyzicky navazovat na fasádu pensionu, 
bude opatřen omítkou ve stejné struktuře a odstínu nátěru (toto se týká především atiky na jižní 
fasádě nad stropem patra). 

Krytina obou částí novostavby bude pálená tašková, předpokládá se použití režných bobrovek. 
 
Technická infrastruktura 

V areálu dvora budou nově provedeny veškeré rozvody inženýrských sítí. Elektřina a voda se 
budou napojovat na stávající přípojky. Obec Strenice nemá kanalizaci, odpadní splaškové vody ze 
dvora proto budou odváděny do několika jímek, odkud budou pravidelně odváženy. Odvod 
dešťových vod bude řešen v rámci areálu, část vody bude zasakována a část opětovně použita 
k zalévání záhonů a zeleně. 

Ve všech objektech kromě bývalého dělnického domku B15P bude třeba zřídit nové rozvody 
kanalizace, vody a slaboproudu. Pro vedení rozvodů ve stávajících konstrukcích budou využívány 
stávající drážky, dutiny a niky, popřípadě budou zřízeny nové instalační kanály v podlahách a 
stropech. V nových konstrukcích budou rozvody vedeny dle potřeby. 

Vytápění budov areálu bude řešeno dvojicí kotelen s kotli na tuhá paliva (předpokládají se 
dřevěné pelety, dřevoštěpka, slaměné brikety). Jedna kotelna bude ve vstupním objektu severní 
fronty B4VO. Tato kotelna bude vytápět i tvrz. Druhá bude zřízena v suterénu novostavby pensionu 
pro seniory B15P. 

Hnůj z chlévů a maštale bude vyvážen na příruční hnojiště severně od obilního sila, odkud bude 
jednou týdně odvážen do mezideponie ke kultivaci a následnému rozmetání před zaoráním do 
půdy. Platí, že při správné technologii skladování hnůj svým zápachem neobtěžuje okolí. 
 
Požární řešení 

Jednotlivé objekty v areálu jsou děleny do požárních úseků, které jsou vzájemně odděleny 
požárními stěnami, stopy a dveřmi. Chráněné a nechráněné únikové cesty z objektů jsou vedeny do 
volného prostoru – na nádvoří. V objektech s bezbariérovým standardem jsou výtahy navrženy jako 
evakuační. V celém areálu bude použit elektronický požární systém a síť požárních hydrantů. Příjezd 
hasičské techniky je zajištěn rozměrově dostatečnými komunikacemi. 

 
6. Část stavebně – historická: stavebně historický vývoj bývalé ratejny (B5MS) a 
inventarizační práce ve velké sýpce (B16VS) 
 
7.1. Předchozí průzkumy: 

V rámci areálu navazuje práce na velmi podrobný stavebně – historický průzkum tvrze, 
prováděný Michaelem Ryklem, jehož první výsledky byly publikovány v roce 1990 a který probíhá 
dodnes. Budovy dvora nebyly v minulosti zkoumány, počátky bádání lze tak opřít pouze o velmi 
podrobnou rešerši Elišky Nové, skromnou literaturu, znalost okolních poměrů a 
dendrochronologické datování vybraných prvků, provedené v dubnu tohoto roku. 

 
7.2. Provedený průzkum: 

V rámci diplomového projektu byly ke zpracování vytipovány ty objekty, v nichž byly 
předběžným průzkumem v prosinci 2013 identifikovány pozůstatky starších staveb (ratejna) či 
významné památkové hodnoty (velká sýpka). 

Byl rozebrán stavební vývoj bývalé ratejny, která dnes slouží jako skladovací objekt. Dále byl 
vytvořen model její předpokládané dispozice proměn v čase. 

Ve velké sýpce byla provedena inventarizace místností, otvorových výplní a vybraných 
konstrukčních prvků. Byly také podniknuty první kroky k postihnutí stavebního vývoje objektu, na 
což přijde čas v budoucnu. 
 
7.3. Závěry a zhodnocení: 

Stavební vývoj malé sýpky (bývalé ratejny) 
Při pohledu z vnějšku není budova dnešní malé sýpky ničím zvlášť nápadná. V interiéru se však 

plně prokazuje bohatý charakter a paměť této stavby. 
V místě dnešní malé sýpky dříve stál objekt neznámého rozsahu, z něhož se dochoval pouze 

velký valeně klenutý sklep. Interiér suterénu byl dříve opatřen řadou vápenných nátěrů, jejichž 
stopy se dobře dochovaly dodnes. Ve středu vrcholnice klenby se nachází dodatečně zaslepený 
obdélný otvor o rozměrech cca 150 x 200 mm. Z nálezů v některých západočeských městech je 
známo, že sklepy s podobným prostupem skrz klenbu existovaly v domech s právem vaření piva 
(viz Anderle, J.: Stavební typologie barokního pivovaru s přihlédnutím k zámeckému pivovaru ve 
Zdibech; In: Dějiny staveb 2005). V 16. století je v souvislosti s velkohoreckým dvorem a přilehlým 
městečkem Strenice zmiňován také pivovar. Na základě těchto indicií lze opatrně usoudit, že 
dochovaný sklep dříve mohl sloužit k dozrávání piva. O objektu, který stál nad ním, to však příliš 
nevypovídá, protože vazba sklepa a pivovaru mohla být velmi volná. 

V pozdější době, patrně během 18. století, byla na tomto místě postavena přízemní ratejna, na 
niž dnes ze západu navazují zřejmě také barokní chlévy s plackovými klenbami. Novostavba byla 
orientována mírně odlišně než starší sklep, což zkomplikovalo zakládání a v pozdějších dobách 
přineslo četné poruchy. Jedno z takových míst je dobře viditelné v půdorysu sklepa, jehož 
jihovýchodní roh je seseknut jižní obvodovou zdí ratejny. V tomto místě dříve došlo k havárii 
obvodové zdi, která byla znovu dozděna. Na fasádě je v tomto místě viditelná dvojice vynášecích 



8

záklenků, umístěná těsně nad terénem. Menší, níže položený, je zhotoven z cihel, větší z kamene. 
Pod nimi je už nově dozděné zdivo. Lze se tak oprávněně domnívat, že jihovýchodní roh sklepa 
původně zasahoval přímo do obvodové zdi a vytvářel tak konstrukčně slabé místo, nad nímž bylo 
potřeba provést statické opatření v podobě vynášecích záklenků. Právě zde se pak po letité 
neúdržbě během druhé poloviny 20. století díky zatékání ze dvora zeď vyvalila a strhla s sebou část 
klenby nad ústím vstupní šíje do sklepa. Šíje ze sklepa byla původně zahnutá a ústila v obytném 
prostoru ratejny. Toto řešení však bylo provozně poněkud nešikovné, takže při pozdějších 
stavebních úpravách interiéru počátkem 19. století byla narovnána směrem do síně. Dodatečně 
vložená je i příčka oddělující komoru při východním štítu. Pochází patrně z druhé poloviny 18. 
století. 

Jako ratejna sloužil objekt až do poloviny 19. století. Poslední písemné zmínky jsou evidovány k 
rokům 1862/63. Co se dělo až do roku 1882, kdy byl objekt přestavěn na skladiště se seníkem, není 
jasné. Dendrodatování jednoho z trámů stropu nad zvýšeným přízemím ukázalo letopočet skácení 
1868 (na koncích jsou k tomuto prvku připevněna železná táhla, která jsou zazděna ve zdivu patra). 
Vzorek však pochází z konstrukce, v níž se nachází značné množství druhotně použitého materiálu, 
není proto příliš průkazný. Tento strop se navíc nachází i v místech, kde se nacházela klenba černé 
kuchyně a schodiště na půdu, s nímž by kolidoval. Vzniká tak úsek dvaceti let, kdy není jisté, jestli 
ratejna ještě byla v provozu, nebo už byla zrušena a dispozice vybourána. 

Stavba patra v roce 1882 typologií i řemeslným provedením navazovala na patro nad 
sousedními chlévy, které vzniklo o rok dříve. V jeho obvodovém zdivu byla vyzděna velká okna a při 
jejich vnějším líci byly zřízeny drážky, snad pro pevné dřevěné okenice. Od tohoto řešení se však 
ještě v průběhu stavby upustilo a již připravené drážky byly zaomítnuty. 

K dalším stavebním úpravám došlo na přelomu století, konkrétně kolem roku 1903. Tehdy byl 
do patra, původně otevřeného do krovu, vložen nový trámový strop se středovým průvlakem. 
Prostor podkroví byl patrně také zamýšlen jako skladovací, protože do něj bylo zřízeno pohodlné 
schodiště a byly vyřezány ty vazné trámy, které překážely v pohybu. Také okna doznala velkých 
změn. Byla znatelně zmenšena a posunuta směrem dolů. Do zazdívek oken v patře byly výhodně 
ukotveny trámy nového stropu. 

Poslední větší úpravou bylo prohloubení části přízemí a jeho předělení novým vloženým 
stropem. Trámy vycházely i do otvorů oken, kde byly podepřeny zazděnými profily I. Tento strop je 
zhotoven již z řezaného dřeva, přivezeného patrně po železnici, a nese četné epigrafické památky a 
vzkazy. Podle typu ručního písma, použitého na označení rozměrů a místa vykládky došlo k této 
úpravě patrně během prvních tří desetiletí 20. století. 

V pozdější době docházelo hlavně k devastaci objektu. Omítky v interiéru byly poškozené 
vlhkostí a foukáním obilí, do zdiva zatékalo v různých úrovních a to se v konstrukčně citlivých 
místech začalo vyvalovat. Současný vlastník ale o objekt pečuje a vzniklé škody postupně 
napravuje. 

 
Inventarizační práce ve velké sýpce 
Dendrochronologické datování vybraných dřevěných prvků a řada nálezových situací ukazují na 

fakt, že dnešní budova vznikla přestavbou staršího objektu. Strom pro náročně vyřezávaný dubový 
sloup ve středové stolici v přízemí byl skácen v rozmezí let 1609/1610, další sloupy, které ze všeho 
nejvíce připomínají jeho neumělé tvarové napodobeniny, pocházejí z 90. let 17. století. Přízemí má 
také znatelně nižší konstrukční výšku než patro. V jihozápadním nároží patra a v západní stěně se 
také nacházejí spáry po zrušených špaletách starších oken, které měly jiný rozvrh než okna dnešní. 
Na špaletách lze pozorovat souvrství vápenných nátěrů, takže toto stavební řešení bylo jistě 
používáno řadu let. Hlavním tématem této části diplomové práce však byla inventarizace 
otvorových výplní a vybraných konstrukčních prvků. Do seznamu byly zahrnuty všechny typy oken, 
dveří a otvorů se zbytky vybavení. Dále dva typy sloupů v přízemí (z nich byla sejmuta profilace) a 
sloupy v patře. Vše bylo zpracováno do podoby inventárních karet. 
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tvrz a dvůr velké horky se nachází na ostrožně nad údolím strenického potoka, jehož jméno nese i zdejší 
mikroregion. strenický potok pramení pod úpatím vrátenské hory u mšena a vlévá se do řeky jizery na jejím 
pravém břehu u obce krnsko. vazby území okolo potoka sahají desítky kilometrů daleko, v případě přihléd-
nutí i k dřívějším majetkovým vztahům místní vrchnosti i stovky kilometrů.
pro účely diplomního semináře a diplomové práce byl z tohoto rozsáhlého území po zevrubné analýze 
vybrán výsek, který je přibliženě vymezený sídly bezno, skalsko, katusice a bukovno. koncepce, jak praco-
vat s krajinou a jejími obyvateli v tomto výseku, byla zpracována v rámci volitelného ateliéru pod vede-
ním doc. ing. arch. miroslava cikána. tato koncepce je v diplomním semináři přejata a v diplomové práci bude 
dále rozpracována pro účely zapojení tvrze a dvora velké horky do krajiny i sídelní struktury.

široké roviny geologického celku česká křídová tabule jsou ročleněny hlubokými zářezy poměrně vodna-
tých potoků, ústících do jizery a do labe. dobře propustné podloží z pískovců a slínovců je příčinou, proč 
je na těchto rovinách poměrně sucho - veškeré srážky se vsáknou a po cestě souvrstvími usazenin vytékají 
v podobě vydatných pramenů právě z boků a dna potočních údolí. prvotní osídlení se proto soustředilo 
hlavně na rozhraních mezi rovinami a údolími (jak je dodnes patrné u řady vsí právě kolem strenického 
potoka). větší osídlení v těchto rovinách je kvůli nedostatku povrchové vody spíše výjimkou, rozvíjející se 
městečka řešila tento problém nejdříve hlubokými studněmi (katusická měla až 80m hloubky) a od přelomu 
19. a 20. století vodovody.
bohatství zdejšího kraje plynulo a plyne především z velmi úrodných půd bezenska, kde se nachází jedny z 
nejkvalitnějších černozemí ve středočeském regionu. velmi dobře se zde daří cukrové řepě, ale i obilninám. 

průmysl byl vždy zastoupen spíše sporadicky a většinou se zabýval zpracováním a další distribucí zemědělských plodin (cukrovar v dolním cetně, pivovar 
v podkováni, osevní podnik bezno) a v 2. polovině dvacátého století zčásti zanikl (cukrovar v dolním cetně skončil v roce 1957, řepařská vlaková trať 
chotětov-skalsko byla zrušena v roce 1974).
zemědělský charakter dodnes určuje osud kraje. roviny jsou obhospodařovány především ve velkých lánech o výměrách dosahujících desítek hektarů, v 
části území jsou dochovány zbytky starších plužin. určitá forma velkoplošného hospodaření zde má tradici už od dob barokních velkostatků. přesto není 
známo, že by toto vrchnostenské podnikání za celá staletí nějak výraznějí poškodilo krajinu, což se o dnešních praktikách bohužel říci nedá. je totiž velmi 
pravděpodobné, že velké pozemky, jak jsou zakresleny v historických katastrálních mapách, byly ve skutečnosti rozděleny mezi více zemědělských kultur 
a krajina tak mohla být poměrně pestrá. ještě v polovině 19. století zde existovaly i drobné lesíky v polích, kam se mohla schovat zvěř.
dnešní krajina je díky vstutku impozantním polím nepoměrně chudší a mnohem hůře prostupná, protože vedle silnic zde existuje jen nutné minimum polních 
cest a mezí. zážitky jako vynucené pěší cestování po zdejších frekventovaných komunikacích i. a ii. třídy z důvodu absence jiných tras, jsou vskutku neza-
pomenutelné.
velmi důležitou a proto nepominutelnou příčinou velkých polí je skutečnost, že v české republice hospodaří na půdě převážně nájemci, ať už jsou to 
sourkomí zemědělci pracující na větších výměrách, nebo zemědělské společnosti  (současná zemědělská družstva svým členům za jejich půdu také platí 
nájem). příčinou je kolektivizace tradičního zemdělství, která proběhla v 50. letech a následný přesun části obyvatel venkova za prací do měst. rodiny 
vlastníků nezřídka ztratily kontakt se svojí půdou, ať už kvůli státem organizovaným represím proti takzvaným kulakům, či díky postupující mechanizaci 
družstevního zemědělství, která přinesla nižší potřebu pracovních sil. současní vlastníci mnohdy vnímají vlastnictví půdy spíše jako přítěž a proto buď 
hledají kupce, nebo nájemce, jehož zhusta jedinou povinností je zaplatit jednou ročně nájem. takovému vlastníku je pak logicky lhostejno, kdo a jak na jeho 
majetku hospodaří a jestli se k němu náležité chová, což nájemce svádí k pouhému vytěžování plodícího potenciálu půdy a podceňovní trvalé péče o půdní 
fond. důsledkem takového jednání je pak jednak vodní i větrná eroze, ale i utužování profilu půdy (to je způsobeno nadměrným pojížením těžkou technikou, 
nedostatečnou orbou a malým podílem navrácené pevné složky, tedy především zaorávané slámy a hnoje), neschopnost udržet vláhu a ochuzený půdní 
edafon (složité společenství drobných půdních organismů, které se významně podílejí na úrodnosti).

hlavním cílem diplomové práce v rovině širších vztahů by proto mělo být účinné zakotvení tvrze a dvora do krajniny formou řešení bezprostředně na-
vazujících polností, pastvin, cest a stezek a do okolní sídelní struktury formou vhodné náplně areálu, pracovních příležitostí a nabídky produkovaných 
surovin, služeb i společenských jevů.
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ortofoto současné krajiny

http://mapy.cz/

bezno

bukovno
katusice

skalsko

tvrz a dvůr velké horky u strenic
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http://oldmaps.geolab.cz/

1. vojenské mapování (josefské), 60. léta 18. století

http://archivnimapy.cuzk.cz/

císařský otisk stabilního katastru (1842) 3. vojenské mapování (františko-josefské), 70. léta 19. století

http://oldmaps.geolab.cz/

tvrz a dvůr
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vojenské ortofoto (1954) současné ortofoto (2013) detail: současné ortofoto (2013)

detail: vojenské ortofoto (1954)

detail: císařský otisk stabilního katastru (1842)

http://kontaminace.cenia.cz/ http://mapy.cz/
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MALÉ HORKY

ROKYTOVEC

PODČEJKY

STRENICE

VELKÉ HORKY

NIMĚŘICE

HORNÍ CETNO

DOLNÍ CETNO

HÁJEK
0       250    500    1000            2000m

návrh úpravy uspořádání krajiny ve výřezu 
o velikosti 1240  ha (12,4 km2) 

přehled hlavních bodů:
záměry:

•hlavní - stabilizovat a šetrně rozvíjet pro-
středí

•dílčí - zmenšit zrnitost prostředí, učinit 
ho obyvatelnějším

východiska:
•sídla uzavřená vůči okolí
•vyprázdněná krajina
•vzájemné odloučení, apatie
•totální ekonomizace na úkor ekologické, 
sociální i duchovní stability

postup:
•revize a obnova fyzické, sociální a du-
chovní struktury

•vzájemné zapojení
•podnícení vzniku nových žádoucích jevů
•vzájemná symbióza

prostředky:
děje existující a vyvolané:

•hospodaření      
•příroda
•výroba      
•podpůrné služby        
•veřejný život     
•soukromý život

nástroje:
•hry v krajině - hledání ukotvení sebe sama 
•vyvolání paměti a příběhů

•vyšlapání pěšin - opětovný vstup do kra-
jiny - ukotvení v prostoru

•setkávání - společné akce → společný zá-
jem → ukotvení ve společenství

•úpravy prostředí - narovnání vazeb v 
území - stabilní a fungující systém

•zabydlení nových podmínek - místo pro 
život všech - lidí, zvířat, rostlin, předků

(jsou zvoleny od prvků spíše symbolické 
povahy, které je snadné realizovat, až po 
nástroje vyžadující větší investice.)

[převzato ze semestrální ateliérové práce „okolí 
strenického potoka,“ zpracované pod vedením
doc. ing. arch. miroslava cikána]

nedokončená
kompoziční osa
(raný novověk)

nově významová 
osa bezno-bukovno

nedokončená
kompoziční osa
(raný novověk)
nově významová 
osa bezno-rozcestí 
h.krnsko/řehnice

kompoziční osa
h.krnsko zámek-
malé horky
(raný novověk)

významová osa
bezno-vodojem
horní cetno

významová osa
bezno-čejky-malkov

významová osa
bezno-sv. valentin-
-lesík goliáška

významová osa
d.krnsko-niměřice-

skalsko

krok 1. hry v krajině
vyvolání příběhů a paměti

krok 2. vyšlapání pěšin
cesty za příběhy

krok 3. setkávání
ustavení společenství

krok 4. úpravy prostředí
cesty, meze, průlehy, stromy

krok 5. zabydlení
naplnění prostoru
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železnice

hlavní poz. komunikace
vedlejší poz. komunikace
polní cesty

meze (neprůjezdné)
průlehy (průjezdné)
stromy

navržené prvky
objekty/zeleň

stávající prvky

lesíky pro zvěř (velikost 1,5-12 ha)

legenda prvků a opatření

zaniklé prvky

kostel/kaple
s význ. kostela
výklenková
kaple
socha světce

boží muka

zámek

tvrz

hrad

výroba

pivovar

zemědělská
výroba
obora

věžový
vodojem
železnice

vodní mlýn

vodní nádrž

osídlení před
středověkem
osada

věž. vodojem
strenice

kostel pod
širým nebem
vodorovná
vytýčka
svislá vytýčka

vytyčovací
mohyla
ohnisko drúzy 
obcí
místní ohnisko
obce

významová linie nadmístní 
hodnoty
významová linie místní
hodnoty

koncept řešení
téma bylo řešeno v ideální rovině s výhledem do vzdálenější budoucnosti. 

snaží se reflektovat změny, které mohou v budoucnu pravděpodobně nastat. 
z toho vycházejí základní okruhy funkčni náplně:

1.) vzestup stabilizujícího zemědělství - vzhledem ke stavu, v jakém se sou-
časná krajina nachází a k faktu, že zemské klima právě prochází obdobím 
neklidu, bude třeba posilovat stabilitu prostředí, aby se s náhlými změnami 
snáze vyrovnalo a vytvářelo si zásoby živin a vláhy pro hubenější období 

2.) zkracování zásobovacích tras, lokální zdroje - předpokládaný další 
růst cen energií a pohonných hmot povede k upřednostňování komodit, kte-
ré lze sehnat co nejblíže; poptávka přímo v místě vytváří stabilní základ pro 
opětovný rozvoj lokální výroby (co se v místě vyprodukuje, se tamtéž spo-
třebuje, dovážet se vyplatí jen to, co není k dispozici)

3.) stárnutí populace, rostoucí počet aktivních seniorů i osaměle žijících 
lidí - složitá problematika budoucích penzí a doby, kdy si člověk bude moci 
dovolit jít na odpočinek a za jakých podmínek

z těchto předpokladů vychází ideový i stavební program:
- tvrz a dvůr budou pojaty jako moderní statek - sídlo komunity
- statek: zemědelská část s náplní v podobě šetrného hospodaření, chovu 

dobytka pro vlastní potřebu
  → produkce potravin, alespoň částečná soběstačnost
  → chov koní: ustajování a péče za úplatu, vlastní koně pro vyjížďky 

a
      poskytování hippoterapie
- sídlo komunity: pension pro aktivní seniory, kteří se mohou podílet na 

provozu statku, nebo se věnovat jiné společně domluvené činnosti → komu-
nita si alespoň částečně vydělává vlastní prací a není tolik závislá na sub-
vencích (penzích) zvenčí, či vlastních úsporách

  → altenativní trávení stáří pro seniory se vztahem k venkovu
  → otevřenost: vůči návštěvníkům, podnětům zvenčí, příchozím i 

odchozím
  → účast na veřejném životě v regionu, aktivní utváření okolního 

prostředí
  → kladný vliv věku úměrné fyzické i duševní práce na kondici a 

zdraví
  → pocit užitečnosti, smysl života, hledání nových cílů

stavební program:
- pension pro aktivně zaměřené seniory
- ustájení koní, zázemí pro jezdecké vyjížďky, voltiž, lonžování...
- samozásobení vybranými potravinami z vlastních polností, záhonů a cho-

vů 
- kapacity pro stravování i krátkodobé ubytování (návštěvy)
- prostory pro zajištění správy a chodu areálu
autorce není známo, že by se podobné zařízení nacházelo v bližším či vzdá-

lenějším okolí. v dolním cetně je klasický domov seniorů, zemědělství v tom-
to kraji provozují většinou velkopodniky.
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niměřice

malé horky

strenice

velké horky

bažantnice

← do bezna

k h
ájku, d

o
 bezn

a, vteln
a →

← do cetna, katusic

do krnska, boleslavi →

do
 r

ok
yt

ov
ce

 →

← do pětikozel

• významová osa bezno - 
sv. valentin u horek -
lesík goliáška u bukovna

• významová osa dolní 
krnsko, niměřice, skalsko

nejbližší samosprávné obce, 
neoznačená sídla jsou osa-
dami
nový věžový vodojem pro 
velkohorecký dvůr a streni-
ce, koncept přejat ze školní 
ateliérové práce „okolí
strenického potoka“

nová ekumenická kaple na 
velkých horkách

• kostel sv. bartoloměje ve 
strenicích
• kaple nanebevzetí panny 
marie v niměřicích

mlýn ve strenicích

zámek v niměřicích,
soukromá rezidence

pastviny velkohoreckého 
dvora - cca 10 ha

polnosti velkohoreckého 
dvora - vlastních cca 60 ha, 
další lze pronajímat

malý průnik z reality - současný ma-
jitel sice nevlastní pozemky v blíz-
kosti dvora, má však dostatečnou 
výměru s dobrou kvalitou půdy v ji-
ných lokalitách, za niž může vhodné 
polnosti a pastviny vyměnit.

blízkost obhospodařovaných polí a 
pastvin je důležitá kvůli časové efek-
tivitě a menší spotřebě pohonných 
hmot.

výřez okolí dvora v m 1: 5000 - rozvrh prvků v krajině a ploch, obhospodařovaných ze dvora

navržené prvky - objekty 
(stavby, cesty)

stávající prvky

navržené prvky - zeleň 
(stromy, meze - čerchovaně, 
průlehy - čárkovaně)
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detail bezprostředního okolí dvora v m 1: 1500 - prostupnost dvora vůči okolí

bažantnice

sv. valetin

p. marie bolestná

stará cesta do strenic

nová cesta do strenic

1)

2)

3) 4)

1) průjezdná trasa pro zemědělskou 
techniku, automobily

2) sjezd ke tvrzi
3) pěší a jezdecká zkratka k bažantnici

4) pěší zkratka do vsi
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pastviny a polnosti jsou rozmístěny v blízkém okolí dvora. krátká vzdálenost je vý-
hodná z důvodu větší časové efektivity a menší spotřeby pohonných hmot. z reálného 
hlediska současný majitel sice nevlastní pozemky v blízkosti dvora, disponuje však do-
statečnou výměrou s kvalitní půdu v jiné lokalitě, za niž může potřebné polnosti a pas-
tviny směnit.

důležitý je i vztah dvora k obci strenice, které leží v údolí pod ním. organismus dvora 
nemůže fyzicky srůst s organismem obce a stát se její přímou součástí, na to je díky te-
rénní konfiguraci a dopravní situaci příliš izolován. dokud dvůr nebyl opuštěn, dal se 
vzájemný vztah se vsí definovat jako „v zámku a v podzámčí“.

v budoucnu by se dvůr měl chovat jako osada - žijí v něm lidé, kteří si základní věci 
řeší sami, ale veřejnou správu vykonává zvolená obec. v ideálním případě osada využívá 
možnosti samosprávné vsi a na oplátku něco sama nabízí. v tomto konkrétním případě 
zemědělské plodiny, vlastní zpracované produkty a výrobky. vlastní společenské akce, 
v jejichž pořádání se může střídat s lidmi z okolních vsí, čímž se povzbudí pohyb mezi 
dnes vzájemně izolovanými sídly.

kde je co navzájem vyměnit, tam zpravidla společenský život kvete.

osada
velké horky

obec
strenice

velké horky, dvůr s tvrzí na konci ostrohu 
(vpravo). podobnost základního uspořádání 
je dobře viditelná, přestože se jedná o typo-
logicky naprosto odlišné druhy (což s se-
bou nese odlišnou orientaci budov a absenci 
usedlostí s plužinou). dvůr se do určité míry 
chová jako kolonizační osada i z hlediska své-
ho půdorysu, byť se ze strany autorky původ-
ně nejednalo o záměr).

zjednodušený půdorys vrchol-
ně středověké kolonizační vsi 
velká hraštice (dřívě petrova 
lhota, příbramsko) s kostelem 
uprostřed návsi a svobodnic-
kým dvorcem v jejím čele.
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stavebně - historické poznání
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- 1354
věnek z horek patronem
kostela v čejkách
první zmínka o panském sídle

 před 1510 -
zemřel václav klusák z kostelce
zboží horecké vyženil sňatkem s

markétou z horek

- mezi 1500 a 1510 (sedláček: 1505)
stavba bašty (za klusáků)

 tvrz vlastní vladykové z horek -

- 1579
horky získala markéta z řehnic

 1593 -
markéta horky zapsala

manželovi albrechtu zdeňku
kaplířovi ze sulevic a na brodcích

- 1600

 1300 -

- 1500

- 1599
horky koupil císařský rada mikuláš 
gerštof z malšvic

 1621 -
konfiskace

zboží získal jiří benedikt benyk
z petrsdorfu

- 1676
majitelem jan reinhard
z valmerodu

- 1692
sylvie kateřina šliková, roz. ze 
vchynic získala panství a statek 
velké horky

 1691 -
velké horky koupil mikuláš

z klebelsberka
 1695 -

dědili františek josef šlik a páni ze 
vchynic

- 1740
zemřel františek josef šlik
zboží zdědil františek ferdinand 
vchynský ze vchynic

 1744 -
horky kupuje františek josef

pachta z rájova a na bezně
panství a statek velké horky

spojen s beznem

 1881 -
panství velké horky a bezno ve 

vlastnictví c.k. rodinného fondu
císařský majetek

- 1918
majetek československého státu
správa státních lesů a statků
státní statek bezno

 90. léta 20. století -
hospodářský dvůr a tvrz

velké horky v soukromých rukou

 1900 -

 1700 -

- 1800
držitelé hrabata pachtové z rájova -

ča
so

vá
 o

sa
 d

rž
it

el
ů 

tv
rz

e 
(z

ám
ku

) a
 d

vo
ra - v areálu zmiňováno:

zámek se zámeckou kaplí, sklep, loch, besídka
stodola, velká stodola, pivovar (?ve dvoře nebo 
ve strenicích?) ...

 1743/44 -
nejstarší inventář

hospodářských věcí
zámek, ve dvoře nerozlišovány budovy

- 1500

 1700 -

- 1785
josefský katastr eviduje:
zámek, 3 zahrady při zámku, panský dvůr s ratej-
nou a ovčínem, vinice, zahrada při dvoře, zahrada 
- šafránice, domiciální domek se zahrádkou 1799 -

inventář
v zámku:

byt obročního, byt sadového zahradníka, byt 
vdovy ruboschin, dolní dílenská světnice, horní 

dílna, panský kvelb
ve dvoře:

ratejna s domovním sklepem, kravský chlév, koň-
ská stáj, byt ovčáka, ovčín, stodola s osmi vraty, 

sýpka, horní koňská stáj

- 1840
první dochovaná stavební kniha
popis poplužního dvora:
ratejna se sklepem, kravský chlév s krmnou komo-
rou, byt šafáře se sklepem mimo budovu, koňská 
stáj s komorou na píci, ovčín s trámovým stropem
stodola s dvěma bočními křídly, robotní chlév s 
vozovou kolnou, patrová sýpka s mléčným sklepem
obydlí zahradníka s chlívkem a zahradou
popis zámku:
starý zámek v ruinách, bašta (věž), sklep na bram-
bory

 1842 -
pořízen stabilní katastr s císařským

otiskem
 1844 - 1847 -

přestavba zámku na úřednické byty

- 1851/52
hospodářský inventář
místo bytu šafáře byt ovčáka
ovčín se dvěma vikýřovými okny na půdu (!)

 1853/54 -
oprava vstupní části mléč. sklepa

kůlna na stříkačku
 1856/57 -

zřízení větrané podlahy v přízemí sýpky - 1862/63
opravy zdiva v horní a dolní maštali, ratejně, 
baště, chlévě, ovčíně, opravy krovů 1868 -

kolna přeměněna na volárnu - 1869
posílen krov ovčína

 1881 -
vystavěno patro nad chlévy (u ratejny),

zřízeny člední byty (neznámo kde)

- 1882
přestavba ratejny na sýpku
stavba seníku

 1894 -
přestavba stodoly

ovčín užíván jako chlév pro krmný dobytek

- 1902
vystavěn dělnický domek mezi sýpkou a vraty 1910 -

přístavba chléva a mlékárny v sz rohu dvora - 1913
přestavba komory na krmivo

 1848 - 1850 -
opravy zadní zdi ratejny a zdi u zadních vrat 

ovčína

- 1895
plány na stavbu chléva a komory na krmivo 
(futterkammer)

 1900 -

 1915 -
soupis budov:

stodoly, nový chlév, kravina, řezárna, chlév a 
maštal, malá sýpka, kolna na žebřiny, lezervát, 

kolna na kočár, obydlí pana správce, bašta, chlív-
ky pana správce, sýpka, kolna na uhlí, kolna na 

stroje, chlívky šafářový, byty dělníků, dřevníky 
dělníků, dvě vodárny

- 1800

- 1918
úpravy konírny (zazdění dvou dveřních otvo-
rů, vybourání nového)

- 1926
generální opravy hospodářských budov

 před 1952 -
zřízení pily - 1998 - dosud

udržovací opravy budov dvora
oprava tvrze (zámku)

 mezi 1500 a 1510 -
přístavba bašty k hradbě a obytnému stavení 

(oboje dnes zaniklé)

 kolem 1600 -
novostavba východního křídla tvrze

(3 časově oddělené fáze)
- ?1602?

letopočet na sgrafitu na východní fasádě
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1842
císařský otisk sk

©ČÚZk

1898
reambulovaný otisk

©ČÚZK

1938
katastrální mapa

©ČÚZK

~1952
vojenské ortofoto
kontaminace.cenia.cz
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pozdní gotika,
kolem r. 1510
renesance,
kolem r. 1600
17. století,
obecně
18. století

konec 18. st. 
až poč. 19. st.
kolem roku 
1850
2. polovina 19. 
století
přelom 19. a 
20. století
1. polovina 20. 
století
2. polovina 20. 
století

legenda:

0             10            20            30            40           50m

rámcové vyhodnocení stavebného vývoje dvora
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inventarizační úloha - otvorové výplně a  vybrané kostrukční prvky ve velké sýpce
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HOSPODÁŘSKÝ DVŮR A TVRZ VELKÉ HORKY
INVENTARIZAČNÍ KARTA BUDOVY

CHARAKTER

UMÍSTĚNÍ

ROZMĚRY

POPIS

DATACE

STAV

OCHRANA A
OŠETŘENÍ

POZNÁMKY

- zděná obdélná budova s valbovou střechou, částečně podsklepená, patrová

- zdivo smíšené
- SKLEP: obdélný půdorys, valeně klenutý, přístupný torzem 
předsklepa, přimknutým k východní části severovýchodní 
fasády
- PŘÍZEMÍ: obdélná prostora s větranou podlahou na pilíř-
cích, členěná vyřezávanými sloupy podpírajícími průvlak
- KROV: masivní ležatá stolice se zavětrováním ondřejskými 
kříži

- zdivo v dobrém stavu, některé skarpy v ext. se odlučují
- stav krovu dobrý, některé prvky poškozeny hnilobou či 
hmyzem
- ext. i int. omítky narušené či odpadlé ve větších plochách

- jihozápadní hrana areálu - východní část

- 36,4 x 9,5 m

- počátek 18. století (západní část budovy je možná o něco 
starší, nebo se během stavby mohl měnit plán)

- zajistit zdivo předsklepa, vyprotézovat poškozené dřevěné 
prvky, zajistit a doplnit omítky

B16VS - VELKÁ SÝPKA S MLÉČNÝM SKLEPEM

- F. Bareš v Soupisu pam. uvádí nad dveřmi jedné z budov 
letop. 1714, v nadp. dveří sýpky je torzo datovacího štítku

POHLED OD SEVERU

UMÍSTĚNÍ V AREÁLU
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VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA MÍSTNOSTI:

CHARAKTER

UMÍSTĚNÍ

ROZMĚRY

DATACE

POPIS

N. SITUACE

STAV

OCHRANA A
OŠETŘENÍ

POZNÁMKY

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

- jednodílná místnost valeně klenutá, pod úrovní terénu, přístupná šíjí kolmou na S čelní stěnu sýpky, 
šíje ústí mimo půdorys objektu formou předsklepa

- podlaha: skládaná z cihel, z větší části pokrytá sutí
- stěny: nízké, patu obíhá je cihelný sokl, ve zdivu mírná 
příměs cihel, omítané vápennou omítkou a nabílené, v jižní 
čelní stěně odkládací nika
- strop: klenutý na bednění, z lomového kamene, omítaný 
vápennou omítkou a nabílený

- podlaha v zřejmě dobrém stavu
- omítka stěn a stropu poškozena vlhkostí, místy odpadlá
- šíje včetně schodiště a zdiva z větší části destruovaná

- pod střední částí přízemí, předsklep před S stěnou

4,2 x 3,57 m
- konstrukční souvislosti o časovém původu příliš nevypoví-
dají, může jít o pozůstatek starší stavby, stejně jako doda-
tečný zásah z 18. či 19. století

B16VS-001A - druhotně užité ostění

- staticky zajistit rozpadající se vstupní část včetně bortící 
se stěny sýpky

POHLED KE SEVERNÍ ČELNÍ STĚNĚ SE ZBYTKY PŘÍSTUPOVÉ ŠÍJE Z PŘEDSKLEPA

PŘEDSKLEP A MLÉČNÝ SKLEP B16VS-001

OSTĚNÍ DRUH. UŽITÉ JAKO SCHOD

TORZO PŘEDSKLEPA

VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA MÍSTNOSTI:

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

 PŘEDSKLEP A MLÉČNÝ SKLEP B16VS-001

POHLED K JIŽNÍ ČELNÍ STĚNĚ S ODKLÁDACÍ NIKOU

DETAIL PODLAHY S CIHELNÝM SOKLEM

LOKALIZACE V RÁMCI OBJEKTU

DETAIL KLENUTÍ STROPU
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VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA MÍSTNOSTI:

CHARAKTER

UMÍSTĚNÍ

ROZMĚRY

DATACE

POPIS

N. SITUACE

STAV

OCHRANA A
OŠETŘENÍ

POZNÁMKY

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

- nedělená místnost s plochým trámovým stropem, mírně nad úrovní terénu

- podlaha - větraná - trámy uložené na cihelných pilířcích, z 
vrchu pobitá fošnami
- stěny - smíšené zdivo s menším podílem cihel, zděné na 
hlínu, místy na vípennou maltu, omítané vápennou omítkou
- strop - dřevěný trámový s fošnovým záklopem

- podlaha - místy poškozená hnilobou
- omítky stěn místy odpadlé v menších či větších plochách
- strop v dobrém stavu, zhlaví v počtu několika kusů poško-
zena hnilobou

- celý prostor přízemí

35,1 x 7,15 m
- JZ část obvodových zdí je zřejmě torzo staršího objektu, 
zbytek zdiva 1712 - 1714, větraná podlaha 1856/57

B16VS-01A - skladba zdiva v JZ rohu

- stabilizovat stav konstrukcí, zejména shnilých zhlaví

- druhotně užité konstrukční prvky (sloupy středové stolice); 
epigrafické památky

 PŘÍZEMÍ B16VS-01

POHLED PŘÍZEMÍM SÝPKY K VÝCHODNÍ STĚNĚ, VLEVO KÓJE POD SCHODY

DETAIL TRÁM. STROPU SE ZÁKLOPEM

DETAIL POVRCHU PODLAHY

VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA MÍSTNOSTI:

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

 PŘÍZEMÍ B16VS-01

POHLED PŘÍZEMÍM SÝPKY K SEVERNÍ STĚNĚ, VPRAVO POZŮSTATKY KAPSOVÉHO VÝTAHU

DETAIL KONSTRUKCE VĚTRANÉ PODLAHY SCHODY DO PATRA PŘI SEVERNÍ STĚNĚ

LOKALIZACE V RÁMCI OBJEKTU
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VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA MÍSTNOSTI:

CHARAKTER

UMÍSTĚNÍ

ROZMĚRY

DATACE

POPIS

N. SITUACE

STAV

OCHRANA A
OŠETŘENÍ

POZNÁMKY

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

- nedělená místnost s plochým trámovým stropem

- podlaha - fošnový záklop tloušťky 30 mm na trámovém 
stropu přízemí
- stěny - smíšené opukové zdivo s malou příměsí cihel 
(lomové), zděné na vápennou maltu, omítané vápennou 
omítkou
- strop dřevěný trámový s fošnovým záklopem, stropnice 
jsou zároveň vaznými trámy krovu

- podlaha - stav velmi dobrý, pouze v jednom místě poško-
zena hnilobou
- zdivo v dobrém stavu, omítka poškozená otěrem

- celý prostor patra

35,1 x 7,65 m
- JZ část obvodových zdí je zřejmě torzo staršího objektu, 
zbytek zdiva 1712 - 1714

- spáry po starších oknech v JZ rohu

- stabilizovat a zafixovat konstrukce

- četné epigrafické památky týkající se sýpkového provozu

PATRO B16VS-101

PODLAHA S PRŮCHODKAMI VÝTAHU

DETAIL STROP. TRÁMU SE ZÁKLOPEM

POHLED SÝPKOVÝM PATREM K VÝCHODNÍ STĚNĚ, VLEVO SCHODIŠTĚ Z PŘÍZEMÍ A DO KROVU

VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA MÍSTNOSTI:

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

 PATRO B16VS-101

POHLED SÝPKOVÝM PATREM K SEVERNÍ STĚNĚ

SUPERPOZICE SCHODIŠTĚ Z PŘÍZEMÍ A DO KROVU SCHODIŠTĚ DO KROVU

LOKALIZACE V RÁMCI OBJEKTU
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VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA MÍSTNOSTI:

CHARAKTER

UMÍSTĚNÍ

ROZMĚRY

DATACE

POPIS

N. SITUACE

STAV

OCHRANA A
OŠETŘENÍ

POZNÁMKY

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

- vaznicový krov s ležatou stolicí, zavětrování podélnými vzpěrami a Ondřejskými kříži

- podlaha - plošnový záklop tloušťky 30 mm
- materiál konstrukčních prvků - borovice
- krokve s námětkem ukotveny do vazných trámů systé-
mem dvou dlabů za sebou

- dobrý, 1 zhlaví poškozeno hnilobou
- některé vazné trámy v minulosti vyměňovány

- krov

35,1 x 7,65 m
- dřevo na konstrukční prvky skáceno v letech 1712 - 1714

- epigrafické památky

 PŮDA A KROV B16VS-201

POHLED KROVEM K VÝCHODNÍ VALBĚ, VLEVO ÚSTÍ SCHODIŠTĚ Z PATRA

NAPOJENÍ PRVKŮ VALBY

NAPOJENÍ KROKVE A NÁMĚTKU DO VT

VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA MÍSTNOSTI:

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

PŮDA A KROV  B16VS-201

EXTERIÉR VIKÝŘE S DETAILEM UKONČENÍ VAZNÝCH TRÁMŮ VIKÝŘ V INTERIÉRU

LOKALIZACE V RÁMCI OBJEKTU
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VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA OTVOROVÉ VÝPLNĚ

CHARAKTER

UMÍSTĚNÍ

POČET P.

ROZMĚRY

DRUH

POPIS

DATACE

STAV

OCHRANA A
OŠETŘENÍ

POZNÁMKY

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

- dveře dvoukřídlé svlakové, v pískovcovém ostění

- obdélný kamenný portál, na vnějším okraji vystouplý pá-
sek, v nadpraží torzo nápisového štítku
- zárubeň truhlářská z hoblovaného dřeva, s ozubem
- dveře dvoukřídlé svlakové, z úzkých prken, pásové závěsy 
vyseknuté z pásové oceli, hnědý nátěr

- stav ostění špatný - značná eroze povrchu, otlučené stojky
- zárubeň uvolněná, ve spodní části ohnilá
- dřevo vlhké, nátěr degradovaný

- SV fasáda, 4. osa od Z

1
- světlost otvoru 972 x 1845 mm

kamenický - portál + truhlářský

- dveře 1. třetina 20. století, portál počátek 18. století

- ostění zafixovat, doplnit plombami a umělým kamenem

VNĚJŠÍ LÍC

DVEŘE - D1

VNITŘNÍ LÍC
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VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA OTVOROVÉ VÝPLNĚ

CHARAKTER

UMÍSTĚNÍ

POČET P.

ROZMĚRY

DRUH

POPIS

DATACE

STAV

OCHRANA A
OŠETŘENÍ

POZNÁMKY

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

- dveře jednokřídlé, svlakové, s nadsvětlíkem

- dřevěná trámová zárubeň, ukotvená ve zdivu
- svlakové dveře ze širokých prken, pásové závěsy z páso-
viny
- dodatečně zabedněný nadsvětlík

- úměrný stáří (dobrý)

- S fasáda, patro, 3. osa od Z

1
- světlost otvoru 890x2130 mm

- truhlářský

- obecně konec 19. století (maximálně 2. polovina)

- nachází se v úseku zdi přezděném v 2. polovině 19.století

DVEŘE - D2

VNĚJŠÍ LÍC VNITŘNÍ LÍC

VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA OTVOROVÉ VÝPLNĚ

CHARAKTER

UMÍSTĚNÍ

POČET P.

ROZMĚRY

DRUH

POPIS

DATACE

STAV

OCHRANA A
OŠETŘENÍ

POZNÁMKY

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

- kombinovaná výplň okno + hospodářské dveře dvoukřídlé svlakové

- do niky okna druhotně proraženy naskladňovací/vysklad-
ňovací dveře
- dveře: trámková zárubeň, bedněné ze širších prken, s 
pásovými závěsy z pásoviny a zajišťovacím hákem
- okno dřevěné - rám s výplní pletivem, v pískovcovém ostě-
ní s ozubem, s kovanou provlékanou mříží

- dobrý

jižní fasáda, 4. osa od Z, patro

1 + 1
- světlost dveří 872 x 1152 mm

kamenický - ostění, truhlářský - okno, dveře, kovářský - mříž

- ostění + mříž poč. 18. stol., dveře + okno 1. třetina 20. st.

- ve fasádě pod dveřmi vsazeny 2 kolejnice

DVEŘE - D3

VNĚJŠÍ LÍC VNITŘNÍ LÍC

UKOTVENÍ NOSNÍKU VNĚJ. PODLÁŽKY
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VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA OTVOROVÉ VÝPLNĚ

CHARAKTER

UMÍSTĚNÍ

POČET P.

ROZMĚRY

DRUH

POPIS

DATACE

STAV

OCHRANA A
OŠETŘENÍ

POZNÁMKY

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

- ostění dvířek od  kapsového výtahu

- otvor s ostěním
- 2x stěžej, 1x oko
- v cementové omítce soklu

- vydrolený práh

- severní fasáda - mezi 2. a 3. osou od západu

1
světlost otovru 310 x cca 310 mm

- zednický - provedeno ve zdivu a omítce

- 1. třetina 20. století

- v úseku přezděném v 2. polovině 19. století

DVÍŘKA - D4

VNĚJŠÍ LÍC VNITŘNÍ LÍC

OČKO PRO ZÁVLAČ

STĚŽEJ

VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA OTVOROVÉ VÝPLNĚ

CHARAKTER

UMÍSTĚNÍ

POČET P.

ROZMĚRY

DRUH

POPIS

DATACE

STAV

OCHRANA A
OŠETŘENÍ

POZNÁMKY

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

- kamenné ostění s provlékanou mříží a vnitřními okenicemi

- ostění - pískovcové obdélné s vnitřním ozubem
- mříž - kovaná provlékaná, čtvercového průřezu
- výplň - ne
- okenice - dvoukřídlé svlakové, s kovanými listovými závě-
sy, obrtlíkem a zajišťovacím hákem, někdy bílené

- většinou dobrý, některá ostění prasklá, okenice z části 
chybějící

- všechny fasády

26
- světlost otvoru 870-900 x 590-600 mm

- kamenický + kovářský + truhlářský

- obecně 18./19. století

- okno patro 2. osa od Z - plný zděný parapet

OKNO - O1

DETAIL OBRTLÍKU A LIST. ZÁVĚSU

VNITŘNÍ LÍC VNITŘNÍCH OKENIC

VNĚJŠÍ LÍC VNITŘNÍ LÍC



32

VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA OTVOROVÉ VÝPLNĚ

CHARAKTER

UMÍSTĚNÍ

POČET P.

ROZMĚRY

DRUH

POPIS

DATACE

STAV

OCHRANA A
OŠETŘENÍ

POZNÁMKY

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

- okno se zděným záklenkem a kamennými stojkami ostění

- zachované obě pískovcové stojky zárubně, se stopami 
nátěrů
- mříž provlékaná, kovaná, čtvercového průřezu
- výplň není, okenice nejsou

- rozpadající se vrchní vnější líce parapetů
- O2a - parapet v nice
  O2b - plný parapet
  O2c - plný parapet

- S fasáda, přízemí, 1. - 3. osa od Z

3
- světlost otvoru 760-905 x 600-605 mm

- kamenický, kovářský

- 2. polovina 19. století - stavební úpravy

- v přezděném úseku zdi

OKNO - O2

VNĚJŠÍ LÍC VNITŘNÍ LÍC
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VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA PRVKU:

CHARAKTER

UMÍSTĚNÍ

POČET P.

ROZMĚRY

DRUH

POPIS

DATACE

STAV

OCHRANA A
OŠETŘENÍ

POZNÁMKY

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

- sloup dubový, tesaný

- sloup s hlavicí s projmutým spodním okrajem, s břichem 
ve spodní části
- mnoho vápenných nátěrů na povrchu

- u všech prvků velmi dobrý

- přízemí, středová stolice

4
--

- tesařský

- rok skácení dřeva: 6. od V - 1697/98

- odstranit skladované hnojivo

CELKOVÝ POHLED

KONSTRUKČNÍ - SLOUP - S1

PATKA

HLAVICE



34

VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA PRVKU:

CHARAKTER

UMÍSTĚNÍ

POČET P.

ROZMĚRY

DRUH

POPIS

DATACE

STAV

OCHRANA A
OŠETŘENÍ

POZNÁMKY

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

- sloup dubový, tesaný

- sloup s hlavicí s projmutým spodním okrajem, s břichem 
ve spodní části
- pod průvlakem vložené sedlo
- mnoho vápenných nátěrů na povrchu
- roky skácení dřeva:
- 8. od V - 1691/92
- 9. od V - 1698/99

- velmi dobrý

- přízemí, středová stolice

2
--

- tesařský

- viz výše

KONSTRUKČNÍ - SLOUP - S2

HLAVICE S ROZNÁŠECÍM SEDLEM

CELKOVÝ POHLED PATKA

VELKÉ HORKY - B16VS - VELKÁ SÝPKA
INVENTARIZAČNÍ KARTA PRVKU:

CHARAKTER

UMÍSTĚNÍ

POČET P.

ROZMĚRY

DRUH

POPIS

DATACE

STAV

OCHRANA A
OŠETŘENÍ

POZNÁMKY

DUBEN 2014/RÁKOSNÍKOVÁ

- sloup dubový, tesaný

- sloup s hlavicí profilovanou prstenci, s břichem ve spodní 
části a prstenci profilovanou patkou
- mnoho vápenných nátěrů na povrchu, epigrafické památ-
ky

- velmi dobrý, nátěry jsou z větší části odrolené

- přízemí, středová stolice

1
--

- tesařský

- rok skácení dřeva: 1609/1610

KONSTRUKČNÍ - SLOUP - S3

CELKOVÝ POHLED PATKA

HLAVICE
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průzkumová úloha - stavební vývoj a dispoziční proměny bývalé ratejny
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b5ms - malá sýpka

charakter - zděná obdélná budova se sedlovou střechou, částečně podsklepená, se 3 skladovacími 
úrovněmi, trámovými stropy

umístění - severovýchodní hrana areálu, východní část
rozměry - vnější obrys 16,6 x 9,5 m

popis

- zdivo smíšené, štíty částečně z cihel, s ušima
- sklep: přibližně obdélný s valenou klenbou, orientovaný mírně odlišně než zbytek budovy
- snížené přízemí: vzniklo dodatečným prohloubením a výškovým předělením přízemí, 
nosné sloupy a obvodové stěny podezděny
- zvýšené přízemí: podlaha na vloženém trámovém stropu, v této úrovni záklenky zruše-
ných částí oken bývalého přízemí
- patro: dodatečně vložený strop
- krov: ránkova soustava, vyřezané vazné trámy

datace
- sklep pravděpodobně starší než polovina 18. století
- obvodové zdivo přízemí zčástí z 18. století
- patro a krov z roku 1882
- později ještě přepratrováno

stav

- zdivo ve stavu úměrném stáří a údržbě (část vnějšího líce sv stěny a část vnitřního líce 
šíje sklepa - jz stěny - se vyvaluje)
- dřevěné prvky lokálně napadeny hnilobou
- omítky v interiéru poškozené foukáním obilí, v přízemí i vlhkostí
- exteriérové omítky značně poškozené a ve velkých plochách odpadlé

sýpka, seník, ratejna...

při pohledu z vnějšku není budova dnešní malé sýpky ničím zvlášť nápadná. už při první prohlídce objektu, 
kterou autorka podnikla během podzimu 2013, se ukázalo, že charakter a paměť této stavby je mnohem bo-
hatší. vlastní průzkum s evidencí nálezových situací probíhal už při zaměřování od listopadu téhož roku 
a vyústil v otevření několika sond v březnu roku následujícího.

v zásadě lze stavební vývoj objektu shrnout následovně: v místě dnešní malé sýpky dříve stál objekt ne-
známého rozsahu, z něhož se dochoval pouze velký valeně klenutý sklep. ve středu vrcholnice jeho 
klenby se nachází dodatečně zaslepený obdélný otvor. interiér byl dříve také omítnut. z analogií v měs-

 17. století obecně, nebo starší (zatím bez mož-
nosti bližší datace)

18. století obecně (zatím bez možnosti bližšího 
datování

úpravy dispozice během 2. poloviny až konce 18. 
století

opravy z doby kolem roku 1850 - 1852

nové konstrukce patra z roku 1882

první přepatrování a s ním souvisící úpravy z doby 
kolem roku 1900

opravy a úpravy souvisící s přístavbou kůlny

druhé přepatrování a s ním souvisící úpravy, patr-
ně z 10. až 20. let 20. století

úpravy z 2. poloviny 20. století

opravy z 90. let 20. století a novější

hypotetické časové zatřídění

nosné kosntrukce/stropy
legenda časového zatřídení konstrukcí:

otvorové výplně značeny kroužkem, nálezové situace rámečkem

tě plzni je známo, že sklepy s podobným prostupem skrz klenbu bývaly v domech s právem vaření piva. v 16. století je v souvislosti s velkohoreckým dvorem a přilehlým městečkem 
strenice zmiňován také pivovar, na základě těchto indicií lze opatrně usoudit, že dochovaný sklep dříve sloužil k dozrávání piva. o objektu, který stál nad ním, to však příliš 
nevypovídá, protože vazba sklepa a pivovaru mohla být velmi volná.

v pozdější době, patrně během 18. století, byla na tomto místě postavena přízemní ratejna, na západě navazující na dodnes dochované chlévy s plackovými klenbami. novostavba 
byla orientována mírně odlišně než starší sklep, což zkomplikovalo zakládání a v pozdějších dobách přineslo četné poruchy. o samotné ratejně máme četné archivní záznamy, z 
nichž se podařilo zrekonstruovat i hypotetickou podobu dispozice (viz níže). objekt s řadou úprav přetrval až do poloviny 19. století. poslední písemné zmínky jsou evidovány 
k rokům 1862/63. co se dělo až do roku 1882, kdy byl objekt přestavěn na skladiště se seníkem, nevíme. dendrodatování jednoho z trámů stropu nad zvýšeným přízemím ukázalo 
letopočet skácení 1868, ale vzorek pocházel z konstrukce, v níž se nachází značné množství druhotně použitého materiálu, není proto příliš průkazný. stavba typologicky i prove-
dením navazovala na patro nad sousedními chlévy, provedené o rok dříve. v obvodovém zdivu byla zřízena velká okna a při jejich vnějším líci byly zřízeny drážky, snad pro pevné 
dřevěné okenice. od nich se však ještě v průběhu stavby upustilo a již připravené drážky byly zaomítnuty.

k dalším stavebním úpravám došlo na přelomu století, kdy byl do patra, původně otevřeného do krovu, vložen nový trámový strop se středovým průvlakem. krov byl 
patrně také zamýšlen jako skladovací, protože do něj bylo zřízeno pohodlné schodiště a byly vyřezány ty vazné trámy, které by překážely. také okna doznala velkých změn. byla 
znatelně zmenšena posunuta směrem dolů. do jejich zazdívek v patře byly ukotveny trámy nového stropu.

poslední větší úpravou bylo prohloubení části přízemí a jeho předělení novým vloženým stropem. trámy vycházely i do otvorů oken, kde byly podepřeny zazděnými pro-
fily i. tento strop je zhotoven z již řezaného dřeva, přivezeného patrně po železnici, a nese četné epigrafické památky a vzkazy. podle typu ručního písma, použitého na označení 
rozměrů a místa vykládky došlo k této úpravě došlo patrně během prvních tří desetiletí 20. století.

v pozdější době docházelo hlavně k devastaci objektu. omítky v interiéru byly poškozené vlhkostí a foukáním obilí, do zdiva zatékalo v různých úrovních a to se v konstrukčně 
citlivých místech začalo vyvalovat. současný vlastník ale o objekt pečuje a vzniklé škody postupně napravuje.
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suterén (pivní sklep?), tečkovaně předpokládaný rozsah
místnosti před vyvalením stěny a její opravou 

snížené přízemí

nálezová situace č. je - zbytky vynášecích záklenků (malý 
cihelný a velký kamenný), které překračovaly roh staršího 
sklepa, zasahující mimo půdorys barokní budovy. po dlou-
hodobém zatékání se zdivo v tomto místě vyvalilo a situace 
tak byla nevratně poškozena. současný stav po opravě.

0        1        2        3        4       5m
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zvýšené přízemí

sýpkové patro 

0        1        2        3        4       5m
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pokus o rekonstrukci zaniklé dispozice ratejny s pomocí písem-
ného inventáře z roku 1799...

...a na základě popisu z roku 1840 a inventáře z let 
1851/52. zcela vlevo je naznačen vstup do chlévů. z 
kurníku se ve vnější obvodové zdi dochovala zazděná 
dvířka. černou kuchyni pravděpoodbně tvořil prostor 
otevřený  přímo do síně (nedochovaly se žádné zmín-
ky o dveřích). v ratejně byla umístěna velká kachlová 
kamna, v jejich blízkosti lze očekávat i odkládací niku. 
pozůstatky rozměrného a hojně používaného otvoru 
lze nalézt v zazdívce přesně v místě, kdy by dotčená 
nika měla ležet. při východním štítu (zcela vpravo) 
byla dodatečně vydělena šafářova komora.
z obou schémat je patrné, že během 50 let došlo k na-
rovnání vstupní šíje do sklepa a tím zlepšení provozní-
ho standardu objektu i obytného komfortu ratejny.

nika ve zdi

síň

ratejna

vstup 
do 
sklepa

komora

č. kuchyně

vstup na půdu
pod schody kurník

nika ve zdi

síň

ratejna

komora

č. kuchyně

vstup na půdu
pod schody kurník

?
ilustrační schéma k jednotlivým vývojovým fázím objektu:
i. sklep + dnes neexistující budova; ii. novostavba ratejny někdy během 18. století, s dodatečně upravovanou dispozicí;
iii. přeměna na hospodářský objekt (seník, skladiště, příležitostná sýpka) v roce 1882; iv. přepatrování - definitivní pře-
stavba na sýpku na samém počátku 20. století; v. druhé přepatrování v první čtvrtině 20. století
s otazníkem je existence větrané podlahy (jež by potřebovala novou dutinu) již ve fázi skladiště a příležitostné sýpky (iv.). 
v písemných pramenech je v roce 1882 evidována stavba seníku a sýpky, pro skladování zrna v přízemí by suchá podlaha 
byla žádoucí.

i.    ii.    iii.          iv.     v.

krov

0        1        2        3        4       5m
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VELKÉ HORKY – B5MS – MALÁ SÝPKA (RATEJNA) 
SEZNAM NÁLEZOVÝCH SITUACÍ 
ZPRACOVALA: Alena Rákosníková 

říjen 2013 – květen 2014 

 
ČÍSLO 

POLOŽKY POLOŽKA LOKALIZACE 

B5MS-001 
A ŠÍJE – PŘEZDÍVKA PO NAROVNÁNÍ ŠÍJE S STĚNA 
B VESTAVĚNÝ PILÍŘ POD KLENBU Z STĚNA 

C 
VĚTRÁČEK V SEVERNÍ STĚNĚ – VBOURÁVKA 
OTVORU (PŘEZDĚNÍ PŘILEHLÉHO ÚSEKU KLENBY) A 
JEHO POZDĚJŠÍ ZASLEPENÍ 

S STĚNA 

D OBDÉLNÝ OTVOR UPROSTŘED VRCHOLNICE 
VALENÉ KLENBY KLENBA – LÍC 

E PŘEZDĚNÍ JIŽNÍ ČELNÍ STĚNY J STĚNA 
F SOUVRSTVÍ NA KLENBĚ KLENBA – RUB 

B5MS – 01 
A PŘIZDÍVKA K JIŽNÍ ČELNÍ STĚNĚ J STĚNA 

B VLOŽENÍ ZÁPADNÍ PŘÍČKY – ODLIŠNÁ MALTA VE 
SPARÁCH J, S STĚNA 

C ZRUŠENÝ VSTUP Z RATEJNY Z STĚNA 
D STROP S PODHLEDEM - DESTRUKCE STROP 

B5MS – 02A 
A SNÍŽENÍ PODLAHY PODLAHA – OBVODOVÉ STĚNY 

B VLOŽENÝ PRŮVLAK A STROP (+ EPIGRAFICKÉ 
PAMÁTKY MODROU KŘÍDOU) STROP – STŘED 

C ZAZDÍVKA VSTUPU DO CHLÉVA Z STĚNA 
B5MS – 02B 

A JIZVA PO ODBOURANÉ STĚNĚ J STĚNA 
B ZRUŠENÁ OKNA V JIŽNÍ STĚNĚ J STĚNA 
C ODŘÍZNUTÝ PRŮVLAK STARÉHO STROPU V STĚNA 
D TRÁMY – TÁHLA J A S STĚNA 
E ZRUŠENÁ NIKA/OKNO V SEVERNÍ STĚNĚ S STĚNA, VPRAVO 
F ČERNÁ KUCHYNĚ – OSEKANÝ ZÁKLENEK, OČAZENÍ S STĚNA, VLEVO 
G SCHODIŠTĚ SZ ROH 
H DODATEČNĚ VLOŽENÝ PRŮVLAK V STĚNA 

B5MS – 101 
A NADEZDÍVKA PATRA OBVODOVÉ STĚNY OBECNĚ 
B DODATEČNĚ VLOŽENÉ SCHODIŠTĚ PŘI J STĚNĚ 
C ZMENŠOVANÁ OKNA VŠECHNA 
D VLOŽENÝ STROP S PRŮVLAKEM A SLOUPY OBVODOVÉ STĚNY OBECNĚ 

B5MS – 201 
A PŮVODNÍ ZÁKLENKY OBVODOVÉ STĚNY OBECNĚ 
B ODŘEZANÉ VAZNÉ TRÁMY J A S STĚNA 

VELKÉ HORKY – B5MS – MALÁ SÝPKA (RATEJNA) 
SEZNAM NÁLEZOVÝCH SITUACÍ 
ZPRACOVALA: Alena Rákosníková 

říjen 2013 – květen 2014 

C SPODNÍ A SVRCHNÍ OMÍTKA PŮDNÍ NADEZDÍVKY, U 
STROPU S A J STĚNA 

D SPODNÍ A SVRCHNÍ OMÍTKA NA ZÁPADNÍM ŠTÍTĚ (+ 
KLEŠTINA) Z STĚNA 

E EPIGRAFIE 1941-1944 JZ ROH 
F EPIGRAFIE 1938 V STĚNA, S ROH 

FASÁDA JIH 
A PŘEZDĚNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO RATEJNY PŘÍZEMÍ 
B KAMENOUHELNÉ ZÁKLENKY STARŠÍCH OKEN PŘÍZEMÍ 
C ZMENŠOVANÁ OKNA PŘÍZEMÍ + PATRO 
D SPÁRA POD PROSTŘEDNÍM OKNEM - PŘEZDÍVKA PŘÍZEMÍ 
E ZÁKLENKY NAD SKLEPEM PŘÍZEMÍ 
F VBOURÁVKA DVEŘÍ, PŘEZDĚNÍ NÁROŽÍ PŘÍZEMÍ 

G ROZHRANÍ 
PŘÍZEMÍ/NADEZDÍVKY+KLEŠTINY+CIHLOVÝ PÁS PŘÍZEMÍ/PATRO 

H SPÁRA – TRHLINA – NAVÁZÁNÍ NA CHLÉVY PATRO 
I ZRUŠENÁ OKNA S DRÁŽKAMI PATRO 
J ZRUŠENÍ DRÁŽEK PŘI STAVBĚ PATRO 

FASÁDA VÝCHOD 
A NÁROŽÍ PŘÍZEMÍ 
B ZMENŠENÍ OKNA + PŘIZDĚNÝ ZÁKLENEK PŘÍZEMÍ 
C ZAZDĚNÉ OKNO PŘÍZEMÍ 
D ROZHRANÍ PŘÍZEMÍ/PATRO PŘÍZEMÍ/PATRO 
E OKNO S DRÁŽKOU PATRO 
F OKNO BEZ DRÁŽKY PATRO 
G PŮDNÍ OKNA S DRÁŽKOU PŮDA 

FASÁDA SEVER 

A PŘEZDÍVKA NÁROŽÍ (Z KAMENE; ZE SMÍŠENÉHO 
ZDIVA)+DRUHOVĚ UŽITÉ PRVKY PŘÍZEMÍ 

B GOTICKÉ KLENEBNÍ ŽEBRO PŘÍZEMÍ 
C VĚTRÁČEK ZRUŠENÝ POD TERÉNEM 
D NOVÉ OKNO PŘÍZEMÍ 
E PROBOURANÁ NIKA, ZMENŠOVANÁ PŘÍZEMÍ 
F OKNO Z ČERNÉ KUCHYNĚ PŘÍZEMÍ 
G OKNO DO KURNÍČKU PŘÍZEMÍ 
H OKNA PATRO PATRO 
I CHYBĚJÍCÍ SPÁRA PATRO 
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nálezová situace č. sb - druhotně použité gotické kleneb-
ní žebro v opravě severní obvodové zdi ratejny. vysprávka 
pochází z rozmezí let 1848 - 1850. v tomto úseků je různě 
opracovaných kamenů ze stejného materiálu (šedý písko-
vec) použito více. meteriál může pocházet z rozvalin neda-
lekého gotického kostelíku sv. kateřiny na čejkách.

skica jižní fasády skica východní fasády

skica severní fasády

a

b

c

d e
f

g

h h
i

a
b c

d

e
f

g

a
b

b b

c
d

e

f

g

h
i

j



42



43

návrh
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ATELIÉR GIRSA
ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE 
LETNÍ SEMESTR 2013/2014

ALENA RÁKOSNÍKOVÁ
MODUL PAMÁTKOVÉ PÉČE

DIPLOMNÍ PROJEKT

VEDOUCÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI: prof. Ing. arch. akad. arch. VÁCLAV GIRSA
VEDOUCÍ SHP ČÁSTI: doc. Ing. MICHAEL RYKL, PhD.
KONZULTACE: Ing. K. MOLNÁROVÁ, PhD. (KRAJINA), Ing. arch. T. EFLER

 NOVÁ ŠANCE PRO TVRZ A HOSPODÁŘSKÝ DVŮR VELKÉ HORKY U STRENIC
CO MOHOU NABÍDNOUT ZÁSTUPCI DNES TĚŽKO UCHOPITELNÝCH TYPOLOGICKÝCH DRUHŮ - VRCHNOSTENSKÝ

POPLUŽNÍ DVŮR A VENKOVSKÝ ZÁMEČEK - STUDIE NA KONKRÉTNÍM PŘÍKLADU Z MLADOBOLESLAVSKA

NOVÁ ŠANCE PRO TVRZ A DVŮR VELKÉ HORKY NÁVRH - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

PRŮZKUMOVÁ ÚLOHA - STAVEBNÍ VÝVOJ A DISPOZIČNÍ PROMĚNY BÝVALÉ RATEJNY, NYNĚJŠÍ MALÉ SÝPKY (B5MS)
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→ DO STRENIC STAROU CESTOU

← NA ROZCESTÍ 

LESNÍ PASTVINA NA SEVERNÍCH SVAZÍCH PRO KRÁVY 
A KADEŘAVÁ PASTEVNÍ PRASATA - CELKEM 1,7 HA )

PASTVINA NA JIŽNÍM SVAHU PRO KONĚ 
- CELKEM 0,4 HA )

ÚVODEM K NÁVRHU
CÍLEM DIPLOMNÍHO PROJEKTU BYLO PROVĚŘIT MOŽNOSTI NOVÉHO VYUŽITÍ HOSPODÁŘSKÉHO DVORA. V ŠIRŠÍM KONTEXTU JDE O PROBLÉM, CO PODNIKNOUT SE STAVEBNÍM DRUHEM, 

JEHOŽ CHARAKTER JIŽ NEVYHOVUJE SOUČASNÉ TECHNOLOGII ZEMĚDĚLSKÉ VELKOVÝROBY, A PROTO JSOU TYTO AREÁLY MNOHDY OPOUŠTĚNY A NÁSLEDNĚ ZANIKAJÍ. ŘEŠENÍ NÁVRHU 
OBNOVY AREÁLU HOSPODÁŘSKÉHO DVORA A PŘILEHLÉHO OKOLÍ VYCHÁZÍ Z POZNÁNÍ CHARAKTERU TOHOTO PROSTŘEDÍ A ZPŮSOBU, JAKÝM FUNGUJE SMĚREM DOVNITŘ I VEN. BÝVALÝ 
POPLUŽNÍ DVŮR A POZDĚJI STÁTNÍ STATEK VELKÉ HORKY LEŽÍ NA SVAŽITÉM OSTROHU NAD HLUBOKÝM ÚDOLÍM STRENICKÉHO POTOKA. AREÁL JE OD SVÉHO OKOLÍ IZOLOVÁN DÍKY MORFO-
LOGII TERÉNU, ALE I ZÁSLUHOU SERPENTIN POZEMNÍ KOMUNIKACE, KTERÁ BYLA VYBUDOVÁNA V DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ NAMÍSTO STARÉ TRASY, SPOUŠTĚJÍCÍ SE PŘÍKROU STRŽÍ NA 
DNO ÚDOLÍ. BUDOVY DVORA JSOU POMĚRNĚ PEVNĚ SEMKNUTÉ KOLEM STŘEDNÍ, PŘÍČNĚ ROVINATÉ ČÁSTI OSTROHU. V PODÉLNÉM SMĚRU TERÉN POSTUPNĚ KLESÁ AŽ K HRANĚ, NA NÍŽ 
LEŽÍ TVRZ, OD ZBYTKU DVORA KDYSI ODDĚLENÁ PŘÍKOPEM.

NÁVRH REAGUJE NA IZOLACI MÍSTA KONCEPTEM, JEHOŽ ZÁKLADNÍM MOTTEM JE NOVÉ PROPOJOVÁNÍ A OPĚTOVNÁ KOLONIZACE JIŽ JEDNOU OPUŠTĚNÉHO. ABY NOVÝ ZPŮSOB VYUŽITÍ 
MĚL ŠANCI UDRŽET SE I DO BUDOUCNA, MUSÍ VYCHÁZET Z MÍSTNÍHO ZÁKLADU A PŘITOM HO OBOHACOVAT O NOVÉ PRVKY, KTERÉ VZNIKAJÍ V REAKCI NA EKOLOGICKÝ, SPOLEČENSKÝ I 
DUCHOVNÍ VÝVOJ. V ROVINĚ NÁVRHU SE TAK VE DVOŘE USÍDLILA HYPOTETICKÁ KOMUNITA, SESTÁVAJÍCÍ Z AKTIVNĚ ZAMĚŘENÝCH SENIORŮ, PROVOZNÍHO PERSONÁLU A NÁVŠTĚVNÍKŮ. 
DŮLEŽITÝM CÍLEM JE ČÁSTEČNÁ SOBĚSTAČNOST, KTEROU UMOŽNUJE NAVÁZÁNÍ NA ZEMĚDĚLSKOU TRADICI V PŘIROZENÉM VENKOVSKÉM MĚŘÍTKU. VÝSLEDKEM JE TAK MODERNÍ STATEK, 
JEHOŽ OBYVATELÉ SE MOHOU PŘÍMO PODÍLET NA JEHO CHODU.

PROVOZ SESTÁVÁ SE DVOU ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ - ZEMĚDĚLSKÉ A Z PENSIONU PRO SENIORY S POTŘEBNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM. HOSPODAŘENÍ, V NĚMŽ JE OBSAŽEN I CHOV KONÍ, ZDE VY-
TVÁŘÍ ČÁST NABÍDKY K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. UMOŽŇUJE UCHOVAT SI POCIT UŽITEČNOSTI I NA ODPOČINKU A TĚŠIT SE Z PLODŮ VLASTNÍ I SPOLEČNÉ PRÁCE KAŽDÝ DEN. KOMUNITA JE 
S OKOLNÍM SVĚTEM PROPOJENA JEDNAK SVOU OTEVŘENOSTÍ VŮČI NÁVŠTĚVÁM, ALE TAKÉ PRODEJEM ČI VÝMĚNOU SVÝCH VÝROBKŮ A ÚČASTÍ VE VEŘEJNÉM ŽIVOTĚ REGIONU. DŮLEŽITÝM 

VELKÁ STODOLA - PROSTOR PRO ROZMĚR-
NĚJŠÍ TECHNIKU A OPRAVY STROJŮ, PŘI 
SEVERNÍ STĚNĚ ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ A 
SKLAD NÁHRADNÍCH DÍLŮ, PŘI JIŽNÍ STĚNĚ 
SKLADY CHEMIKÁLIÍ A HNOJIV, MOTOROVÉ 
NAFTY A OLEJŮ

OTEVŘENÁ KOLNA PRO MENŠÍ 
ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU

KRAVÍN PRO 22 KRAV, 
Z TOHO 6 DOJNIC

DOJÍRNA PRO 2 KRÁVY, 
MINIMLÉKÁRNA

OBILNÍ SILO SE ZÁSOBNÍKEM PRO ŽITOVEC A 
PŠENICI NEBO JEČMEN, KAPACITA 2x 75t

MAŠTAL PRO 11 KONÍ, SE ZÁZEMÍM 
PRO PÉČI A O NĚ A PRO JEZDCE

VÝROBA POTRAVIN Z VLASTNÍCH ZDROJŮ - V PŘÍZEMÍ VI-
NOPALNA, V PATŘE BOURÁRNA MASA A MASNÁ KUCHYNĚ

SKLAD POTRAVIN - SPÍŽNÍ BOXY PRO MASO, MLÉČNÉ 
VÝROBKY, VEJCE A DRŮBEŽ A ROSTLINNÉ PRODUKTY

POLYFUNKČNÍ OBJEKT - V PŘÍZEMÍ JÍDLENA, V PATŘE 5 OBYT-
NÝCH JEDNOTEK PRO 1 OSOBU, Z TOHO 4 BEZBARIÉROVÉ

POLYFUNKČNÍ OBJEKT - V PŘÍZEMÍ KUCHYNĚ, V PATŘE 3 OBYT-
NÉ JEDNOTKY PRO 1 OSOBU, Z TOHO 2 BEZBARIÉROVÉ

VSTUPNÍ BUDOVA PRO OBYTNÉ PATRO, V SUTERÉNU KOTELNA 
SEVERNÍ FRONTY, V PŘÍZEMÍ SKLAD ODPADKŮ

KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ V POKOJÍCH 
VE VÝCHODNÍM PALÁCI: 2 APATRMÁNY 
VE SNÍŽENÉM PŘÍZEMÍ, 2 APATRMÁNY 
V MÍRNĚ ZVÝŠENÉM PŘÍZEMÍ A 1 BEZ-
BARIÉROVÝ POKOJ TAMTÉŽ

JIŽNÍ KŘÍDLO - 
SPRÁVA AREÁLU

JIŽNÍ KŘÍDLO - INFOCENTRUM S EXPOZICÍ O LOKÁLNÍ HISTORII A 
ZPŮSOBU ŽIVOTA V POZDNĚ STŘEDOVĚKÝCH OBYTNÝCH VĚŽÍCH 
NA MLADOBOLESLAVSKÉM VENKOVĚKOMUNITNÍ DÍLNY A 

PRACOVNÍ PROSTORY

V SUTERÉNU KOTELNA PRO JIŽNÍ FRONTU, AREÁLOVÁ 
PRÁDELNA A SAUNA, V PŘÍZEMÍ A PATŘE CELKEM 8 
BEZBARIÉROVÝCH OBYTNÝCH JEDNOTEK PRO 2 OSOBY

BYDLENÍ VE 4 JEDNOTKÁCH 
PRO 1 OSOBU

ORDINACE LÉKAŘE A 
FYZIOTERAPEUTA

EKUMENICKÁ KAPLE, SPO-
LEČNÝ DUCHOVNÍ PROSTOR

HALA PRO VOLTIŽ, LONŽOVÁNÍ, 
VÝUKU JÍZDY NA KONI A PRO 
HIPPOTERAPII V INTERIÉRU

SLUŽEBNÍ DOMKY ZÁ-
KLADNÍHO PERSONÁLU - 
SPRÁVCE, OŠETŘOVATEL 
ZVÍŘAT 

PASTVINY

ZELINÁŘSKÉ A OVOCNÁŘSKÉ ZÁHONY

PARKOVACÍ STÁNÍ POD ŠIRÝM NEBEM

B11OS - OBILNÍ SILO

B10MK - KRAVÍN S MINIMLÉKÁRNOU

B9M - MAŠTAL SE ZÁZEMÍM

B8VP - VÝROBA POTRAVIN

B7SP - SKLAD POTRAVIN

B6JP - JÍDELNA, V PATŘE BYDLENÍ 
(PENSION PRO SENIORY)

B5KP - KUCHYNĚ, V PATŘE BYDLENÍ 
(PENSION PRO SENIORY)

B4VO - VSTUPNÍ OBJEKT PRO PATRO, 
S KOTELNOU

B3JK - SKLAD JÍZDNÍCH KOL

B2D - ÚDRŽBÁŘSKÁ DÍLNA

B1T - TVRZ SE SPRÁVOU, IN-
FOCENTREM A UBYTOVÁNÍM

B17SO - SKLEPNÍ SKLAD OVOCE A ZELENI-
NY U TVRZE

B16VS - VÍCEÚČELOVÉ DÍLNY A PRA-
COVNY V BÝVALÉ SÝPCE, SE SKLEP-
NÍM SKLADEM

B15P - NOVOSTAVBA PENSIONU PRO SENI-
ORY S KOTELNOU

B14P - PENSION PRO SENIORY

B18O - ORDINACE LÉKAŘE A
FYZIOTERAPEUTA

B19K - EKUMENICKÁ KAPLE

B20G - GARÁŽ PRO REŽIJNÍ AUTA

B13H - JEZDECKÁ HALA

B12ST - STODOLA S OTEVŘE-
NÝMI KOLNAMI

VÝPIS OBJEKTŮ
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SPOJOVACÍM MŮSTKEM S OBYVATELI OKOLNÍCH OBCÍ JSOU I ZAMĚSTNANCI DVORA.
OKOLNÍ POLNOSTI A PASTVINY JSOU ZPŘÍSTUPNĚNY NOVOU SÍTÍ CEST A STEZEK, JEJICHŽ ŘEŠENÍ VYCHÁZÍ Z VOLITELNÉHO ATELIÉROVÉHO 

PROJEKTU Z PŘEDCHOZÍHO SEMESTRU, KTERÝ SE PŘILEHLÝM ÚZEMÍM ZABÝVAL VE VĚTŠÍM MĚŘÍTKU. VÝVOJEM DANÁ PEVNÁ SLUPKA DVORA JE 
PRODĚRAVĚNA VRÁTKY A BRANKAMI, Z NICHŽ TATO SPOJOVACÍ VLÁKNA ÚSTÍ.

VLASTNÍ PROSTOR DVORA JE ČLENĚN DO TŘÍ ČÁSTÍ. ZÁPADNÍ, HOSPODÁŘSKÁ, KDE SE PŘEPOKLÁDÁ NEJVĚTŠÍ PROVOZ, JE OD ZBYLÝCH 
DVOU KLIDNĚJŠÍCH ČÁSTÍ ODDĚLENA TERÉNNÍM SKOKEM S TARASNÍ ZDÍ. V JEJÍ HMOTĚ JE UKRYTO VYBAVENÍ VEŘEJNÉHO CHARAKTERU - OR-
DINACE ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU A EKUMENICKÁ KAPLE. POLOHA UPROSTŘED SPOLEČNÉHO PROSTORU SE ZDE MIMODĚK ODKAZUJE K 
ÚLOZE KOSTELÍKŮ STŘEDOVĚKÝCH KOLONIZAČNÍ OSAD. NOVÉ POJETÍ DVORA JE VE SVÉ PODSTATĚ TAKÉ OSADOU, ČÍMŽ SE KONCEPČNÍ KRUH 
UZAVÍRÁ.

STŘEDNÍ ČÁST JE HLAVNÍM DĚJIŠTĚM SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA KOMUNITY, PROTOŽE KOLEM JEJÍCH OKRAJŮ JSOU SOUSTŘEDĚNY BUDOVY 
PENZIONU. VÝCHODNÍ ÚSEK DVORA SI ZACHOVÁVÁ CHARAKTER TVRZIŠTĚ, DANÝ DRAMATIČTĚJŠÍM TERÉNEM. PRÁVĚ ZDE JE UMÍSTĚNA REPRE-
ZENTATIVNÍ ČÁST - TVRZ JAKO SÍDLO SPRÁVY AREÁLU A BRÁNA PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ.

NOVÉ PRVKY/KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ PRVKY/KONSTRUKCE

OBNOVENÍ PŘÍKOPU JAKO OPATŘENÍ PROTI 
STÉKAJÍCÍ VODĚ, KTERÁ NYNÍ PRAVIDELNĚ 
PRONIKÁ DO SNÍŽENÉHO PŘÍZEMÍ VÝCHOD-
NÍHO PALÁCE TVRZE.
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1.)

2.)

3.)4.)5.)
6.)

b18 a b19 - ekumenická 
kaple a ordinace
1.) foyer kaple
2.) kaple
3.) čekárna
4.) pracoviště sestry
5.) vyšetřovna
6.) cvičebna

b8 - zpracování potravin
přízemí
1.) vstupní předsíň
2.) prostory personálu
3.) vinopalna
patro
1.) bourárna
2.) masná kuchyně s udír-
nou
3.) chlazené sklady (pro 
odpad do kafilerie a pro 
zpracované maso)

1.)

2.)
3.)

1.)

2.)

3.)

přízemí

patro
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suterén

přízemí

patro

suterén:
1.) sklep - sklad nápojů, příruční sklad ovoce a zeleniny
2.) nová vstupní šíje
3. manipulační šachta

přízemí:
- b4vo vstupní objekt
1.) vstupní závětří
2.) sklad odpadu
3.) vstupní předsíň se schodištěm a výtahem
- b5kp kuchyně
4.) zádveří vstupu pro personál
5.) kancelář vedoucího
6.) šatna personálu s příslušenstvím
7.) sklad
8.) kuchyně
9.) pracoviště obsluhy

10.) výčep
11.) úklid
12.) zádveří vstupu pro hosty
- b6jp jídlena
13.) jídelna
14.) úklid
patro:
- b4vo vstupní objekt
1.) prostor schodiště
2.) obytná chodba
3.) obytná jednotka
4.) klubovna

1.)

2.)

3.)

1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)9.)

10.)

11.)12.)

13.)

14.)

1.)

2.)

3.)

4.)
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0      1      2      3      4     5m

pension b15p - suterén1.) kotelna; 2.) zásobník paliva; 3.) sauna; 4.) prádelna

pension b15p - přízemí1.) prostor popelnic; 2.) obytná jednotka

pension b15p - patro

1.)

2.)

3.)

4.)

1.)

2.)

0      1      2      3      4      5m

pohled východní

příčný řez schodištěm
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0      1      2      3      4      5m

pohled severní

pohled jižní
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