
Stavebně historický průzkum fary 
č. p. 33 jsme provedly se stu-
dentkou Annou Piskáčkovou pod ve-
dením doc. Michala Rykla v březnu 
až září 2017. Měly jsme k dispo-
zici nepřesné zaměření nezohled-
ňující skutečnou podstatu histo-
rického objektu prošlého složitým 
vývojem. Po návštěvě státního 
oblastního archivu v Českém Krum-
lově a archivu NPÚ v Č. Budějo-
vicích jsme nezískaly archivní 
data. Základní oporou nám proto 
byla časová osa vyextrahovaná z 
dostupné literatury, srovnávající 
letopočty farského úřadu s kon-
textem vývoje přiléhajícího kos-
tela sv. Jiří a vesnice jako cel-
ku.

Vycházely jsme z předpokladu, že 
když se přestavoval kostel, mohla 
se přestavovat také fara. Přesný 
záznam půdorysné struktury fary 
nám poskytl až stabilní katastr 
z roku 1826, ilustraci zevnějš-
ku litografie V. Brechlera z 19. 
století.

Další poznání jsme 
hledaly v hmoné pa-
mátce samotné. Uvě-
domovaly jsme si, 
že navenek barokní 
dům skrývá v sobě 
starší jádro. K da-
taci posloužil peč-
livý rozbor staveb-
ních prvků, jejich 
slohová a kon-
strukční charakte-
ristika a porovnání 
s fázemi přestavby 
kostela. Relativní 
dataci poskyly ana-
lýzy spar, sondy do 
topeniště a strati-
grafie omítek. Vý-
sledkem se stal 
historický rozbor 
současného stavu a 
základní nástin vý-
voje, který může 
posloužit jako od-
razový můstek pro 
další, hlubší zkou-
mání.
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VESNICE A OKOLÍKOSTELFARA

1360 Blansko poprvé doloženo, 
patřilo Zdeňkovi ze Šternberka na 
Konopišti. 1368 se dočasně uvádí 
jako městečko, patřilo Janovi z Dobré 
Vody a Ledenic (erbu růže), 1386 
panství hradu Pořešín.Kuča Pešta Šimák

Zmínka o mýtě v Blansku. Pešta Šimák

1416 Blansko věnem manželce 
Jorga z Tirné, dceři Markvarta z 
Pořešína. 1423 Blansko patří pan-
ství N. Hrady (Rožmberkové). V 15. 
stol. ves rozdělena do více podílů, z 
nichž panství N. Hrady dominuje. Na 
Kaplicku v pol. 15. stol. převládli páni 
z Rožmberka, kteří pak pro rychlejší 
osidlování okolí obchodních stezek 
obdarovávali svými pozemky mniš-
ské řády.Kuča Pešta Šimák Cechner

Jako městečko stagnovalo a brzy 
pokleslo zpátky na ves. Zástavba 
nepřesáhla příliš obvod náměstí. 
Druhotná chalupnická a domkářská 
zástavba se vyvinula podél cesty 
do Benešova nad Černou a tím se 
prostorový vývoj vesnice prakticky 
zastavil. Kuča Pešta ŠimákKuča Pešta

Blansko rozdělené mezi 4 vlastníky: 
arciděkanství v Českém Krumlově, 
Dolní Římov (jezuité), klášter Zla-
tá Koruna a Buquoyovské panství 
Nové Hrady. Po třicetileté válce 
zaniklo 6 domů z 36-ti, z nich pouze 
jeden sedlácký a 5 domkářských 
(11/1+4+15/5=30/6).Berní rula Kuča Pešta

198 duší.Kuča

Pokračuje rozdělení vsi: panství 
Český Krumlov - Vyšší Brod - Zlatá 
Koruna, arciděkanství Český Krum-
lov, Nové Hrady a Římov. Nárůst 
obyvatel: 35+9=44 domů. Správní 
okres Budějovický kraj.Kuča Ter.kat.

Obdélná kaplička při cestě do Kaplice 
zaklenutá plackou. V 18. a 19. století 
papírna severně od Blanska.Kuča Poche

Podélně orientovaná zástavba návsi, 
domkářská zástavba podél.Stabilní

Zahájena doprava na konězpřežné 
dráze České Budějovice - Linz.wiki

Zánik patrimoniálního uspořádání = 
zánik rozdělení vesnice.Kuča Pešta

Přestavba konězpřežky na železnici, 
v prosinci zahájen lokomotivní provoz 
na celé trati z Budějovic do Lince. 
Zřízeno dnešní nádraží Kaplice 2 km 
od města Kaplice.Kuča Pešta

71 domů, 362 obyvatel - 56 Čechů, 
297 Němců.Kuča

80 domů, 324 obyvatel - 69 Čechů, 
255 Němců.Kuča

1938 - 1945 Německý zábor.Kuča

231 obyvatel.Kuča

70 domů, 214 obyvatel.Kuča

Elektrifikace železniční trati. wiki/Železniční

(1657) Boží muka při silnici Kaplice - 
Nové Hrady a ze 17. stol. Boží muka 
gotického typu před obcí směrem na 
Kaplici.Poche

Kaplice obdržela městská práva. wiki/Kaplice

Snad z Blanska pochází socha sv. 
biskupa v interiéru kostela z poloviny 
14. století.Lavička

Doložen kostel s farou.Kuča Poche Lavička 

Cechner

Po husitských válkách dostavěny 
mnohé vyhořelé, pobořené a opuš-
těné starší kostely, jež původně měly 
lodi kryté dřevěnými stropy, ale při 
přestavbách byly sklenuty pomocí 
vestavěných pilířů nebo sloupů ve 
vícelodní, jež staly se pro jižní Čechy 
charakteristické.Cechner

Ze 16. stol. pochází náhrobník z čer-
veného mramoru v jižní zdi kněžiště 
se znakem pánů z Pořešína.Cechner

V této době je kostel nejspíše opuš-
těn, nevyužíván.

Kostel nově zřízen jako farní. Okolo 
roku 1700 vzniká hlavní barokní oltář 
s Buquoyským znakem.Cechner Poche

Vzato všecko stříbro (a některé zlato) 
kostelu.Cechner

Vymalován - stěny tónované, pilastry 
bílé a kladí mramorované.Cechner

Vrcholně barokní úpravy kostela. Loď 
sklenuta valeně s výsečemi na pá-
sech, stěny členěny toskánskými pi-
lastry. Nové západní průčelí opatřeno 
datací. Brána ke kostelu je původně 
pozdně gotická, barokně přestavěná. 
1741 - Úprava přízemí věže na kapli 
sv. Jana Nepomuckého.Pešta Poche Cechner

2. pol. 18. stol. - dva protějškové 
boční oltáře. Na jižní straně v roko-
kových rozvilinách obraz sv. Linharta 
z konce 18. století.Pešta Poche

Založen oltář sv. Linharta. 

Rozsáhlou přestavbu kněžiště se 
sakristií a depozitářem v patře v 
letech 1490 – 1494 zakončila výstav-
ba věže a osazení zvonu. Presbytář 
sklenut jedním polem kříž. klenby, 
sakristie hřebínkovou klenbou..Kuča 

Pešta Lavička Poche

(1500 - 1510) Malovaná oltářní pre-
dela původně se sochařskou výz-
dobou, tzv. oltář z Blanska, vytvořil 
Lienhart Sechsperger.Lavička

Fara zanikla (fara Kaplice).
Kuča

1671 Fara obnovena, 1690 
nadána.Kuča

Stabilní katastr: Stojí obytný 
dům se sýpkou a odděleně 
stodola. Mezi budovami 
mezera pro průchod na za-
hradu. Není zadní stodola a 
„krček“ chlévů. Zobrazen sad 
a ohradní zeď. Zadní dvo-
rek za průjezdnou stodolou 
zřejmě mylně označen jako 
hřbitov.Stabilní

Mezi 1826 a 1880, zřejmě 
ale po železnici 1872 posta-
ven krček chlévů s klenbou 
do traverz. Pro armaturu 
kanálku pod chlévy druhotně 
použito barokní kamenné 
ostění se stezkou po obvo-
du. Do této doby vkládáme 
odhad přestavby kleneb 
chlévů pod sýpkou. Zadní 
stodola a kůlna jsou mladší 
než krček chlévů - nejsou 
zobrazeny ani na indikační 
skice. Stabilní Indikační 

Letecké snímkování: zachy-
cen kostel s hřbitovní zdí po 
celém obvodu. Fara stojí v 
současných obrysech - včet-
ně kůlny. Plužiny jako 1826.
Letecké 1938

Pozemky pod farou označe-
ny JZD.Topo-S-10000

Do doby pozdního klasicis-
mu okolo 1860 - 1880 datu-
jeme přestavbu oken farního 
domu. Byla odstraněna ba-
rokní ostění, doplněna vnější 
okna s žaludovými závěsy. 
V této době zřejmě také 
přestavěna klenba chlévů s 
pruskou plackou. „Barokní“ 
bosáž může pocházet také 
až z této doby. Kuča

V souvislosti s přestavbou 
kostela je pravděpodobná 2. 
fáze baroka.

Do doby obnovy kostela a 
fary po třicetileté válce hrubě 
datujeme přestavbu přední 
části farního domu. Vzni-
ká krov nad farou - ležatá 
stolice staršího „renesanč-
ního“ typu s mezerou mezi 
hambalkem a rozpěrou, s 
rozpěrou probíhající až ke 
sloupku. Krov měl v té době 
polovalbu. Síň je sklenuta 
hřebínkovou klenbou, okna 
osazena barokními ostěními.

Do pozdní gotiky až renesan-
ce zhruba datujeme sýpku 
jako nejstarší  dochovanou 
část domu. Předpokládáme, 
že přední obytná část byla 
přezděna. Zdivo západního 
průčelí sýpky

je lomové, armatury oken ne-
jsou okosené, což naznačuje 
dataci nejdříve od pozdní 
gotiky.

Na 1. vojenském mapování 
zobrazen kostel a dvojice 
budov, zřejmě farní dům a 
stodola.1. vojenské

Předlokační osídlení bylo situováno 
převážně na svahu severně od dneš-
ní vsi.Pešta

(Před 1352) Vyměřeno městečko s 
neobyčejně velkým obdélným tržiš-
těm, jehož jižní stranou procházela 
cesta z Kaplice do Benešova nad 
Černou a ze severního kouta vybíha-
la cesta na Besednici a Trhové Sviny. 
Mělo snad být tržním střediskem pan-
ství hradu Sokolčí.Kuča Pešta

Osídlení okresu událo se proti 
ostatním krajům Čech dosti pozdě, 
až mezi 9. a 10. stoletím. Nejstar-
ší obyvatelé jižního cípu Čech byli 
z českého kmene Doudlebů, pod 
vládou pražského knížete, jenž zde 
zřídil župu Doudlebskou.Cechner

Na okraji jižního srázu vznikl nepo-
chybně před vyměřením dnešního 
půdorysu Blanska kostel. Podle 
odsunuté polohy lze předpokládat, že 
mohl mít staršího předchůdce.Kuča Pešta

Doložena fara jako poměrně 
bohatá. Faru v 2. pol. 14. 
stol. spravuje Doudlebský 
děkanát a arcijáhenství Be-
chyně.Kuča Poche Šimák

Možná výstavba fary v sou-
vislosti s přestavbou koste-
la. Pozdně gotický lomený 
portálek v ohradní zdi fary 
naznačuje, že jádro fary 
skrývá středověké konstruk-
ce. Možná ovšem druhotný.
Kuča Pešta Lavička

Doložena Kaplice, později uváděna 
jako městečko, městys.Pešta
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Nahoře: Současná situace vesnice (2017) a stabilní katastr (1826) ve stejném měřítku.
Dole: Indikační skica se změnami cca do r. 1870.

1. a 2. vojenské mapování  (1763-1787 a 1806-1869).

VESNICE BLANSKO
STAVEBNÍ VÝVOJ
STRUKTURA ZALOŽENÍ
Vesnice Blansko u Kaplice je pravoúhlou návesní vsí. Výrazný lichoběžníkový půdorys návsi o délce 230 m a šířce 30 – 85 m odkazuje na zalo-
žení ve vrcholném středověku. Ze západu přicházející hlavní cesta z Kaplice, která se na západě dělí na sever do Trhových Svinů a na východ do 
Nových Hradů, dala příležitost vytvoření tržní návsi. Vesnice se německy uvádí také jako Pfl anzen.

Dlouhé úzké traťové plužiny vycházejí na severu a východě kolmo na návesní frontu a zařezávají se do zalesněného vrchu Hradiště na východě, 
na jižním svahu a v rozích je pak jejich dělení nepravidelně. Fakt, že si náves ponechala svůj čistý tvar a domkářská zástavba se spokojila takřka 
pouze s jednou výpadovou silnicí naznačuje, že demografi cký vývoj zde byl poměrně stabilní. Postranní poloha kostela sv. Jiří je předlokačního 
původu. Okapní orientace domů vznikla zřejmě až v průběhu 19. století.

Blansko má typologicky velmi blízko k okolním tržním městečkům vidlicového typu1. Zdá se, že i městečka úplně v jižním cípu Čech jsou domá-
cího založení, zatímco vsi v okolí mohou být německé. Těchto tržních center na pomezí mezi městem a vesnicí bylo ve 13. a 14. století založeno 
poměrně mnoho a měla mezi sebou někdy i velmi malou vzdálenost. Některá z těchto městeček se rozvinula dále do města, jiná, tak jako Blan-
sko, si naopak zachovala svůj vesnický ráz.

BLANSKO JAKO TRŽNÍ MĚSTEČKO
Blansko bylo vyměřeno nejpozději před rokem 1352, poprvé je doloženo roku 1360 a v roce 1368 se dočasně uvádí jako město. Roku 1396 je 
zmínka o zdejším mýtě, městečko mělo snad být tržním střediskem panství hradu Sokolčí, nacházejícího se 2 km východně na opačné straně 
vrchu Hradiště za říčkou Černou. O tomto hradě však nejsou z té doby dochovány zprávy a nyní je zříceninou. Městečko brzy na to (v konkurenci 
výhodněji položené Kaplice) pokleslo opět na ves, jejíž zástavba nepřesáhla příliš obvod náměstí. Předlokační osídlení obce leželo nejspíše se-
verně od dnešní návsi a zástavba lemující cesty z návsi na východ je mladší domkářská. V 18. a 19. století se severně od vsi nacházela papírna.

STŘÍDÁNÍ VLASTNÍKŮ, ÚBYTEK OBYVATEL PO 30-LETÉ VÁLCE
V polovině 14. století Blansko patřilo Zdeňkovi ze Šternberka, později Janovi z Dobré Vody a Ledenic a od roku 1386 k hradu Porešínu. Od 15. 
století byla ves rozdělena na několik podílů, vesnice je až do zániku patrimoniálního uspořádání roku 1848 rozdělena, posledními vlastníky jsou 
arciděkanství v Českém Krumlově, jezuitská kolej v Českém Krumlově, cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně a Buquoyovské panství Nové Hrady.

Před třicetiletou válkou měla vesnice 36 usedlostí, z toho značný počet zaujímali domkáři. Domkářských usedlostí ale také nejvíce ubylo, Berní 
Rula uvádí v polovině 17. století 30 usedlostí osazených a 6 pustých (11 + 1 – 4 – 15 + 5), během století do Tereziánského katastru ještě 2 domy 
ubyly (15 – 6 – 1 – 2 – 4 = 28 domů). Ve stabilním katastru je uvedeno 53 čísel popisných. Dá se říct, že po třicetileté válce část chudšího obyva-

Letecké snímkování vesnice z 50. let. 20. století.

Berní rula, Tereziánský katastr, Stabilní katastr, Cechner 1921, Šimák 1938, Kuča 1996, Škabrada 1999, Pešta 2004, Atlas krajiny 2009.
1 - Srovnávací studií okolních městeček a vesnic se zabývá seminární práce pod vedením doc. Hauserové 2017. 

telstva ubyla, pak došlo opět postupně k nárůstu.

ROŽMBERSKÁ GOTIKA, BAROKO A DALŠÍ VÝVOJ
Po husitských válkách si gotika v jižních Čechách vyvinula zvláštní výstavný styl. Pod vlivem 
třicetileté války a vymřením Rožmberků však na několik desetiletí v jižních Čechách staveb-
ní činnost utichá, rozvíjí se teprve v závěru 17. století pod vlivem baroka. Ale teprve od první 
třetiny 19. století dochází k přezdívání mnoha do té doby tradičně roubených regionů a vzniku 
„tradiční“ jihočeské zděné lidové architektury. Některá literatura v souvislosti s tímto rozděluje 
jihočeskou lidovou architekturu na „klasickou“ s výstavnými zděnými domy inspirovanými měst-
skými styly (tzv. „selské baroko“) a architekturu „německých oblastí“ s patrovými domy nebo 
čtyřbokými dvorci, „vierkanty“. V Blansku se nacházíme v lokalitě druhého typu.

V souvislosti s druhou světovou válkou byla nejdříve značná část příhraničních oblastí po roce 
1938 připojena k německé říši a následně vzhledem vysokému německému podílu obyvatel vy-
sídlena. Nedostatečné dosídlení vedlo k zániku mnoha vesnic a násilná kolektivizace a změna 
poměrů přetrhala i na Kaplicku tradiční venkovské vztahy a vedla k celkovému úpadku venkova, 
ze kterého se po roce 1989 jen pomalu vzmáhá.
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špatná údržba; zrestaurovat, obnovit nátěr; kování očistit od 
nátěru; prozkoumat otisk původního štítku - případně kopie

hodnotné dveře historicky spjaté s objektem

přitahovák - baroko; vnitřní - pol. 19. stol.; vnější - 2. pol. 19. 
stol.; vnější závěsy, západka starší (?); štítek 20. stol.;

Rámové dveře do kanceláře, dvojité, tepelně a zvukově 
izolační, dovnitř-ven otvíravé. Zárubeň profi lovaná obložková, 
červenohnědý nátěr. Dveře mají podobné členění, ale různou 
profi laci. Vnější dveře: rámové se 4 výplněmi, venkovní svislé 
závěsy se nehodí do zárubně (obvyklé by bylo vnitřní závěsy - 
druhotně, nebo doznívající jev), červenohnědý nátěr. Dvou-
dílné závěsy spojuje šroub se čtvercovou matkou. Zavírání: 
zvenku pouze západka s pákovou klikou a pružinou bez 
možnosti zamykání, zevnitř klika s kosočtvercovým štítkem 
a kroucené madlo. Vnitřní dveře: rámové se 4 výplněmi, jiná 
profi lace než vnější, nátěr slonová kost. Zámek krabicový, tři 
různé vnitřní závěsy s různým tvarem žaludů, strojové. 

dveře, zárubeň - dřevo; klika, závěsy - železo

mezi síní 101 a kanceláří 102

DVEŘE
D101-102

bez údržby, poškrábané; doporučujeme zrestaurovat, bezbar-
vý nátěr, odstranit novější oko na zámek, doplnit madlem

hodnotné dveře související s barokním přepříčkováním sýpky, 
velmi hodnotný (druhotně použitý) pozdně gotický zámek

dveře a zárubeň - baroko 17. - 18. století, zámek pozdní gotika 
15. stol. nejspíš druhotně použitý, oko na visací zámek nové

Dveře mezi přední a zadní komorou sýpky jsou jedny z nej-
starších dveří fary. Jednokřídlé svlakové dveře jsou osazeny 
do jednoduché tesařské zárubně. Dveře jednokřídlé, deskové 
na dva profi lované svlaky, vnější kované pásové závěsy zavě-
šené na kovaných čepích, ozdobně rozkovány. Vyříznutý otvor 
pro průchod kočky. Zárubeň jednoduchá tesařská bez profi la-
ce. Zámek pružinový s odkrytou mechanikou  na podkladním 
plechu s trojlaločným koncem mladšího gotického typu, štítek 
na zámek trojúhelníkový, bez kliky či madla. Oko a dřevěná 
deska na zamykání visacím zámkem novodobé.

dveře, zárubeň - dřevo; závěsy, zámek, ztužení - železo

patro sýpky, dveře mezi 207 a 208 - sýpkou přední a zadní

DVEŘE
D207-208

doporučujeme výměnu za dvojdílné dovnitř-ven otvírané, 
sjednocení s ostatními okny, mříž zrestaurovat

nehodnotné okno, ostění a mříž hodnotné

ostění - renesance 16. stol., vnitřní - novodobí 20. stol., mříž - 
možná baroko

Okno dovnitř otvíravé bez deštění a rámu, jednoduché v ka-
menné omítané armatuře, vložená mříž. Vnitřní okno novodo-
bé, do líce ostění, jednokřídlé, bez členění. Otvírání podomác-
ku vyjmutím celého okna, zajištění kličkou. Zasklení na tmel. 
Bez nátěru nebo přírodní nátěr. Mříž kovaná proplétaná. 

-

rám - dřevo; závěsy, kličky, mříže - železo

patro sýpky, 206 - sýpka zadní, V fasáda

OKNO
O208B

0 20 40 60 80 100 cm

Nálezové situace v jižní zdi mezi 102-104. Čárkovaně jsou zakresleny nálezy ze světničky kuchařky 104. Zákres je ve stejném 
měřítku, jako zákres ze 104.

NÁLEZOVÉ SITUACE VE 102 - „KANCELÁŘ FARÁŘE” NEBO „RA-
TEJNA”

Stěny jsou opatřeny nátěrem válečkem s ozdobnou linkou pod fabionem, strop je bílý. Omítka na východní stěně 
místy chybí a je odhaleno lomové zdivo i kolem výklenků. Pouze u 2. východní osy je odhaleno cihelné zdivo. Podla-
hu tvoří prkna s červeným nátěrem o šíři 22 cm, prkna u dveří v druhém směru mají 25 cm (102B). Záklenek dveří je 
na východní straně doplněn mladším zdivem, opatřen omítkou. O pozdější úpravě dveří svědčí fakt, že prkna zabíhají 
pod zazdívku, která tvoří v půdoryse dutý oblouk. Obvodová lišta chybí. Okna jsou opatřena okenicemi, zřejmě se 
jednalo o vytápěnou místnost. Domněnkou je, že zde byla kancelář faráře či ratejna pro čeleď, a docházelo zde k 
mnoha změnám topeniště.

PŘEZDÍVÁNÍ OKEN
Okno v severní a v první ve východní fasádě (O102A a B) jsou špaletová, dovnitř-ven otvíravé s pevným poutcem. 
Jejich původní otvor byl větší, zřejmě došlo k přezdívání. Druhé okno východní osy (O102C) je starší než ostatní 
okno, nemá parapet a vyskytuje se zde cihelné zdivo.

ZMĚNY DISPOZICE A TOPENIŠTĚ
Zajímavým úkazem jsou zazděné dveře vedoucí z „kanceláře” do „světničky kuchařky” 104 (D102-104, nález 102C). 
Ze strany kanceláře se jeví jako běžné dveře, ovšem ze strany světničky jsou zazděné. V západní zdi je patrná stopa 
zazdívky dřívějšího otvoru do „archivu” 103, z kteréžto strany se nachází nika. Ze sond v místnosti 103 víme, že tato 
západní zeď vznikla později, než zdi obvodové. Vpravo od zazděných dveří se nachází cihlová podezdívka zřejmě 
tahových kachlových kamen napojených vodorovnou rourou do komína ve vnitřní zdi (102D - H). Jsou zde viditelné 
stopy po vedení kamen. V JZ koutu místnosti jsou čitelná napojení starších fází kamen (102I - J). Vstupní dveře jsou 
dvojité, tj. tepelně izolační, vnitřní dveře z pol. 19. stol. byly zatepleny v 2. pol. 19. stol., což pravděpodobně souvisí s 
osazením kachlových kamen (102D).

DALŠÍ PRŮZKUM
Pro hloubkový průzkum je vhodné probádat, zda se vyskytuje spára mezi vnitřní zdí a obvodovou zdí v SZ koutě, a 
dále ze stratigrafi e zazděných dveří určit dobu jejich umístění. Nutno prověřit hloubkovým průzkumem zazdění dveří 
D102-103 a příčinu změn záklenku nad vstupními dveřmi D101-102 na východní straně, stejně jako změny podlahy. 
Průzkum ztížen velkým množstvím nábytku a věcí podél stěn.
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přízemí, 104 - světnička kuchařky, JV kout u kamen

přízemí, 104 - světnička kuchařky

Okouřený kámen, zdivo v koutě nepravidelné, pravděpodobně 
vysprávky a dozdívky související se změnou topeniště. Oče-
kávaná situace, že nejstarší omítky na jižní stěně pokračují 
za stěnu východní, se nepotvrdila. Nátěry: bílá, bílá, béžová 
– světle okrová, bledě modrá, šedá, žlutě modrá, 2x růžová, 
modrá, žlutá.

Zazdívka dveří velmi mladá – pouze s modrým a žlutozeleným 
nátěrem; starší omítky včetně šablonového dekoru směřují na 
šikmém ostění za zazdívku.

NÁLEZOVÉ SITUACE VE 104 - „SVĚTNIČKA KUCHAŘKY”

Místnost opatřená vápennou omítkou místy odhaluje lomové zdivo. Strop je rákosový. Stěny a strop mají mnoho 
vrstev nátěrů, poslední je žlutý stejně jako v archivu 103. Nápadné jsou zbytky šablonové výmalby s fl orálními motivy 
v kombinaci červené a tyrkysové a malované zrcadlo. Pro přesnější stanovení souvislostí byl proveden stratigrafi cký 
průzkum omítek. Podlahu tvoří prkna šíře 31 cm s červeným nátěrem, profi lovaná lišta chybí u dveří do archivu a u 
zazdívky (níže) a u celého výklenku do kuchyně až k rohu.

SEVERNÍ A VÝCHODNÍ STĚNA
V současnosti je místnost vytápěna tahovými kamny. Za kamny zdivo z cihel plných je vícekrát přezdíváno, nachází 
se zde i ohořelá omítka. Byl proveden průzkum příčky a nalezeny stopy starších kamen.

ZMĚNY OKEN A DVEŘÍ
Vstupní dveře z kuchyně D104-105 mají přebouraný záklenek, který způsobil statické poruchy v jižní stěně. Součas-
ná zárubeň stojí částečně v místě přebourání. Jedná se o prostou tesařskou zárubeň se strojně zapuštěnými závěsy 
a s okem pro krabicový zámek. Dveře chybí. Dříve zde zřejmě stály dveře nebo kamna v ose záklenku, které byly 
zazděny při změně dispozice a v další fázi opět zřízeny o kus dál.

Dveře do archivu D103-104 tvoří dřevěné tesařské zárubně s obložkou pouze ze strany světničky 104. Jedná se o 
dveře rámové se 4 stejně velkými poli, barokní venkovní kované závěsy jsou barokní (každý jiný, horní 29,5 cm, dolní 
25 cm) nesedí k zárubni. Zámek je krabicový z poč. 20. stol, klika mosazná elegant. Otvor byl vylámán a dveře jsou 
vsazené do příčky dodatečně. Obložka nedosahuje k podlaze, linka nátěru na prahu poukazuje na dřívější krytí lištou. 
Světlík O103-104 z této strany není opatřen rámem.

Okno O103 v druhé ose západní fasády je dovnitř-ven otvíravé s vnějším (barokním) kováním, otvíráním na kličky, 
bez parapetu. Vnější rám i s křídly je ve špatném stavu, chybí pět okenních tabulek z 8 a jedna příčka, zasklení je 
konstrukční do drážky bez tmelu. Na vnitřním okně je jiná profi lace než na vnějšku. Mříž je provlíkaná diagonální, 
mnoho nátěrů znemožňuje bližší určení.

DALŠÍ PRŮZKUM
Další průzkum bude směřovat k ověření teorie o 5-7 fázích rozdělení a vytápění této dolní trojmístnosti.

-

Omítka východní a severní zdi spolu kamarádí, je pravděpo-
dobné, že byly vyzděny současně (ale nalezen kámen, který 
prochází východní zdí za zeď severní – neprůkazné).

přízemí, 104 - světnička kuchařky, SV kout

104I
104J

104H

104B
104C

104D

104K

104L

Nálezové situace v severní zdi mezi 102-104. Čárkovaně jsou zakresleny nálezy ze kanceláře 102. Zákres je ve stejném měřítku, 
jako zákres ze 102.
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56 - okno se zachovalou
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1. NP
+0000 +0000

1200x1400/1200, RÁM
8,5?. Šambrána celá
14, stezka 4, vystupuje
2. Ostění: nadpraží a
šířka baroko 1, parapet
snížen v klasicismu
(900), štuková
barokizující pasparta se
stezkou po obvodu
klasicistní.

1050x1400/1120, rám
6. Ostění: nadpraží a
šířka cca barokní,
parapet snížen v
klasicismu, není
barokizující pasparta.
Výplň 20. léta 20. stol.

Okna toto a vpravo
oproti ostatním
zanořeny do fasády 7
cm.

950x1120/1460
světlost, odskok 8.
Původní barokní formát
okna, špaleta baroko 1,
vnitřní okno klasicistní.
Mříže - ? Pod
parapetem přezdívky.

+1240

+2440

+1040

+2440

+1000

+2400

1050x1400/(1320), rám
60. Ostění: nadpraží a
šířka cca barokní,
parapet snížen v
klasicismu, není
barokizující pasparta.
Výplň 20. léta 20. stol.

Okna toto a vlevo oproti
ostatním zanořeny do
fasády 7 cm.

+1040

+2440 +2480

+1960

Sv. 440x400/2100, kv.
560x670, rám 60.
Ostění: nadpraží
baroko 1, formát baroko
2, možná renesance.
Víme, že není baroko 1,
protože tam není nika.
Tesařský rám.

Dveře 840x180/120.
Nadsvětlík
Osazení možná
druhotné, překlad
nakřive, nad světlíkem
se zeď (omítka) boulí,
překlad nad světlíkem
podezřele nízký (90 -
120).

Baroko 1?

930x1160 (naměřeno
900x1100 -
nesedí)/1500.
Baroko 1? Barokní
iluzivní okno. Nadpraží
jako u dveří, parapet
jako u renesančních
oken.

Dole spára není.
Nahoře trhliny.

+1160

+2320+2320

450x620(184). Ostění
180.
Je vidět, jak je to
rozbouraný, vpravo a
vlevo cca 1 m, 1 m nad
oknem.
Renesance.

Okno 65x89/(200).
Přezděné okno zhruba
tam, jak je žlutá omítka.
20. léta. 20. stol.

+6680

+5920

+4380

+5920

+4380

+5920

+4380

Bosáž š. 88 x v. 40.

-120

Naměřeno od terénu:
8200.
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2. NP
+3440

Z09

niky
zevnitř

Z08

zdivo
výplně

GOTIKA
konec 15. - 16. stol.

RENESANCE
16. - 17. stol.

RANÉ BAROKO 1 (okolo 1680)
1671 fara obnovena, 1690 nadána

RANÉ BAROKO 2
dílčí úpravy určené SHP analýzou

KLASICISMUS
(1. pol. 19. stol.)

2. POLOVINA 19. STOL. (1850 - 1900)
obecně

1. POL. 20. STOL. (1900 - 1948)
úpravy sýpky a oken fary, změna střechy
nad farou a sýpkou

NOVODOBÍ (okolo 1990)

0 1 2 3 4 5 m

VRCHOLNÉ BAROKO (okolo 1735)
menší stavební úpravy, změny dispozic
určené SHP analýzou, paralelně s
úpravami na kostele datovanými do 1735

2. POLOVINA 19. STOL (1850 - 1900)
krov na staré stodole dříve než přilehlé
mladší krovy

KONEC 19. STOL., PŘELOM 19./20.
STOL.

2. POL. 20. STOL. (1948 - 1990)
úpravy koupelny fary

Baroko 1. Renesance.
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1200x1400/1200, RÁM
8,5?. Šambrána celá
14, stezka 4, vystupuje
2. Ostění: nadpraží a
šířka baroko 1, parapet
snížen v klasicismu
(900), štuková
barokizující pasparta se
stezkou po obvodu
klasicistní.

1050x1400/1120, rám
6. Ostění: nadpraží a
šířka cca barokní,
parapet snížen v
klasicismu, není
barokizující pasparta.
Výplň 20. léta 20. stol.

Okna toto a vpravo
oproti ostatním
zanořeny do fasády 7

950x1120/1460
světlost, odskok 8.
Původní barokní formát
okna, špaleta baroko 1,
vnitřní okno klasicistní.
Mříže - ? Pod
parapetem přezdívky.

1050x1400/(1320), rám
60. Ostění: nadpraží a
šířka cca barokní,
parapet snížen v
klasicismu, není
barokizující pasparta.
Výplň 20. léta 20. stol.

Okna toto a vlevo oproti
ostatním zanořeny do
fasády 7 cm.

Sv. 440x400/2100, kv.
560x670, rám 60.

Dveře 840x180/120.
Nadsvětlík
Osazení možná
druhotné, překlad
nakřive, nad světlíkem
se zeď (omítka) boulí,
překlad nad světlíkem
podezřele nízký (90 -
120).

930x1160 (naměřeno
900x1100 -
nesedí)/1500.
Baroko 1? Barokní
iluzivní okno. Nadpraží
jako u dveří, parapet
jako u renesančních
oken.

Dole spára není.
Nahoře trhliny.

450x620(184). Ostění
180.
Je vidět, jak je to
rozbouraný, vpravo a
vlevo cca 1 m, 1 m nad
oknem.
Renesance.

Okno 65x89/(200).
Přezděné okno zhruba
tam, jak je žlutá omítka.
20. léta. 20. stol.

Bosáž š. 88 x v. 40.

Naměřeno od terénu:
8200.

Z09

niky
zevnitř

Z08
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FARA Č. P. 33

POPIS
text Anna Piskáčková, Petra Jílková
S01 - Nárožní bosáž - dobu vzniku nutno prověřit - VHODNÉ K HLOUB-
KOVÉ SONDĚ.
Z01 - (Jako S2) okna s vyměněnými rámy z doby klasicismu, rozměry 
okenních otvorů však zachovány z období raně barokní stavby.
Z02 - Okno se zachovalou ozdobnou šambránou, pravděpodob. z doby 
klasicismu (1. pol. 19. stol.).
Z03 - Okna s kováním z 20. let 20. stol.
Z04 - Odhalená nálezová situace s vývody tří odpadních trubek (každá 
jiného stáří) a zazděnými ještě staršími otvory - vhodné k podrobnému 
průzkumu.
Z05 - Okénko s dřevěným ostěním, narozdíl od záchodového okna v pa-
tře nění osazeno v nice, přilehlé zdivo zřejmě přezděno. Okénko stejně 
jako přezdívané zdivo okolo = 19./20. stol., případně barokní vhodné pro 
podrobný HLOUBKOVÝ PRŮZKUM.
Z06 -  Nepravidelné spáry ve zdivu: očekávaná spára mezi renesanč-
ním a barokním zdivem těžko čitelná, na barokní původ severní části 
fary ukazují především slepé niky (Z36 a Z37) dodržující rytmus fasády 
přední části fary.
Z07 - Okno s kamenným nadpražím druhotně osazeným a vylehčovacím 
záklenkem, výplň z počátku 20. stol. a v této době pravděpodobně celé 

okno přezděno.
Z08 - Očekávaná spára mezi sýpkou a zdí přístavku nenalezena ani 
po hloubkové sondě, západní zeď přístavku vznikla pravděpodobně 
současně se zdí sýpky nebo byla spolu s ní přezděna, pouze nadezdívka 
podkroví přístavku je od sýpky oddělena jasně znatelnou spárou, tato 
dosahuje pravděpodobně k cihelnému pasu, ale pokryta omítkou 30 
mm nad pasem. VHODNÉ PRO DALŠÍ PRŮZKUM: je třeba najít spáru 
mezi sýpkou a krčkem a podpořit tím hypotézu, že sýpka je renesanční 
a krček barokní.
Z09 - Okno 47x62. Renesanční nebo barokní ostění, barokní mříže 
hranolové. Cihelný záklenek není na ose okna, mohlo zde být osazeno 
druhotně. Nutné ověřit. VHODNÉ PRO DALŠÍ PRŮZKUM.
Z10 - Zdivo stodoly předstupuje o 5 cm do v. cca 60 cm pod okapem, 
tam se ústupek ztrácí. To odpovídá výšce nadezdívky štítu stodoly a 
krčku. Do výšky 110 cm je zdivo odhalené a vypadá provázaně, na 
jihu smíšené, zřejmě vysprávka. Výše pokračuje omítka. Nelze ověřit 
přítomnost spáry. Místo VHODNÉ K HLOUBKOVÉ SONDĚ, zeď zde 
pravděpodobně vznikla už v době baroka 1 a uzavírala dvůr (přístavek 
ve dvoře k ní dostavěn později), ale nutno potvrdit.
Z11 - Okno 1150x1340 s masivním klasicistním rámem členěným pout-
cem (na rozdíl od ostatních klasicistních oken, např. v místnosti 2.02), 
kování z 1. pol. 19. stol. Ostění zvětšené v klasicismu, sedí mezi osami 
dolního okna.
Z12 - Záchodové okénko s dřevěným ostěním, pro určení stáří je potřeba 

ce nejspíše zároveň se zdivem.
Z36, 37 - Barokní iluzivní okna cca 930x1160 a 930x1370 navazují svým 
rytmem na severní barokní část fary.
Z38, 39 - Renesanční okna 440x640 s barokními mřížemi.
Z40 - Zdivo krčku v přízemí dle naší hypotézy vzniklo zřejmě již v době 
baroka 1, v té době bylo ohradní zdí a uzavíralo dvůr, mohly se při něm 
nacházet přístavky a možná nemělo okno. Se zdí stodoly je provázáno 
nejméně do výšky 110 cm. Zdivo je odhalené, na jihu smíšené, zřejmě 
vysprávka.
Z41 - Hrana omítky není stavební spárou.
Z42 - Parapet pod oknem Z13 je zděný tl. 400. Pochází buď z doby 
výstavby fary baroko 1 nebo byl později přebourán.
Z43 - Odvodňovací kanálek dvora 40x49 cm, překlad v. 20. Pro armaturu 
použito i druhotně kamenné ostění 
 s polodrážkou. Datace neprůkazná.

podrobně prozkoumat stratigrafii přilehlých omítek, okno je umístěno v 
nice která má pravděpodobně rozměr původních raně barokních oken 
(sš. 96 cm, sv. 139 cm). VHODNÉ PRO HLOUBKOVÝ PRŮZKUM.
Z13 - Okno s rámem, který odpovídá velikostně nikám v barokním zdivu, 
ale pochází zřejmě z období klasicismu (1. pol. 19. stol.). Vnější křídla 
mají kování z doby kolem r. 1910, vnitřní křídla jsou z období 1. rep.
Z14 - Okno se nachází na předělu mezi renesanční zdí a zdí baroka 1. 
Okno má dřevěné ostění a na západní fasádě je jediné svého druhu, 
podobné mu je protilehlé okno na východní fasádě. Tvaroslovím baroko, 
skutečný rozsah zdiva jednotlivých fází prověří až hloubkové sondy. 
Okno nemá kamenné ostění a typologicky se řadí k oknům barokních 
sýpek. Pracovní verzí je zatím datace baroko 3. SITUACE VYŽADUJE 
DALŠÍ PRŮZKUM.  
Z15 - Okno s nezdobeným kamenným ostěním, zřejmě renesanční.
Z16 - Okno s kamenným nadpražím, ale s výplní z počátku 20. stol. prav-
děpodobně přezděno na počátku 20. století stejně jako okno umístěné v 
přízemí pod ním; skutečný rozsah odhalí hloubková sonda.
Z17 - Štít stodoly vyzděný z cihel pravděpodobně až po opravě krovu 
stodoly v 2. pol. 19. stol.; na rozdíl od východního štítu tl. kolem 45 cm 
má tento tloušťku pouze 15 cm.
Z18 - Parapet zděný o tl. 35 může pocházet z doby vzniku fary.
Z19, Z20 - Nepravidelná spára mezi zděným parapetem a kamenným 
zdivem naznačuje přezdívání parapetu okna v kuchyni v souvislosti s 
osazením nových oken v 20. letech 20. stol. Tloušťka parapetu 380 mm. 

Z44 - Závlač je ve zvláštní poloze: v polovině výšky mezi stropními trámy 
a oknem, mimo příčku. Je vysunutá ven, zřejmě při přestavbě v baroku 1 
ztratila svůj původní účel. Je možné, že určuje úroveň stropu v renesanci 
nebo polohu jiné příčky. VHODNÉ K HLOUBKOVÉMU PRŮZKUMU.
Z45 - Rozhraní dvou druhů omítky. Omítka jižněji v 2. NP je hladká, 
oproti okolním částem nápadně drží na podkladu. Zřejmě souvisí s pře-
zdíváním okna Z16 nebo celého zdiva v období 1. republiky.
Z46 - Okolí okna Z39 obsahuje úlomky.
Z47 - V této čási obsahuje zdivo mnoho cihelných úlomků.
Z48 - Toto místo obsahuje cihly a omítka drží lépe, než v okolí.
Z49 - Hranice přezdění.
Z50 - Vysprávky zřejmě z doby změn oken - počátek 20. stol.
Z51, 52 - Spáry s větším množství malty. Mohou být technologickou 
přestávkou, pro dataci nejsou průkazné.
Z53 - Plenty nejasné datace, podobné se vyskytují na renesanční části 
sýpky.
Z54 - Linka určuje, kam dosahuje starší zdivo tl. 80.
Z55 - Starší zdivo tl. 80 zřejmě barokní. Zdivo je zřejmě provázáno se 
zdivem krčku do výšky nejméně 110 cm.
Z56 - Opravovaná část zdiva či omítky.
Z57 - Zdivo krčku v patře vzniklo zřejmě po zbudování klenutého stropu 

Z21 - Otisk záklenku okna Z03.
Z22 - Závlač.
Z23 - Oválná stopa ve zdivu a jiný druh omítky indikuje opravu omítky 
v této části. Ovál se nachází přesně pod záchodem v patře a zřejmě 
souvisí s promáčení zdiva. Viz též okénko Z05.
Z24 - Stopa přezdívání nad Z04 - vývodem odpadních trubek je starší 
než oválná oprava Z23. Přezdívání pochází z 20. lét 20. stol. nebo souvi-
sí s výstavbou koupelny v 2. pol. 20. stol.
Z25 - Ostění vstupních dveří s nadsvětlíkem, překlad nadsvětlíku nápad-
ně tenčí (10 cm) než ostatní prvky zárubně a v okolí ostění se nacházejí 
úlomky cihel, což může ukazovat na druhotně osazený prvek.
Z26 - Hrana opadané omítky.
Z27 - Závlač nejasného určení.
Z28 - 2x okno 1150x1340: ostění zvětšené v klasicismu, sedí na ose 
dolního okna. 
Z29 - Zřejmě hrana přezdění v klasicismu. Šířka parapetu 200.
Z30 - Předpokládaná hrana přezdění v klasicismu podobně jako Z29. 
Šířka parapetu 200.
Z31 - Viditelná hranice na omítce mezi přízemím a patrem zřejmě 
naznačuje pouze technologickou přestávku v rámci jedné barokní fáze. 
Odpovídá úrovni 1. patra.
Z32, Z33 - Nepravidelné stopy ve zdivu mohou naznačovat přezdívání 
nebo pouze poruchy ve zdivu a nejsou průkazné.
Z34, 35 - Vysprávka nebo stopa po lešení ve výšce +1900, +3300. Data-

(segmentové klenby do traverz) na poč. 20. stol.
Z58 - Horní štít nadezděn běhounovým zdivem (150), spára cca 30 cm 
pod střechou. Nadezdívka štítu stodoly souvisí zřejmě s opravou krovu 
staré stodoly na konci 19. stol. Eternitová krytina cca 1915+. 
Z59 - Odpovídá nálezové situaci 121A. Průběžná spára mezi starou 
stodolou a mladším jižním křídlem.
Z60 - Zadní stodola není zakreslena v indikační skice, vzniká tedy na 
konci 19. století. V jižní části je zdivo založeno na starší ohradní zdi.
Z61 - Odpovídá nálezové situaci 122A. Zevnitř znatelná hluboká spára 
v nižší části zdi. Spára ukazuje, že jižní zdivo mladší zadní stodoly je 
nastavěno na ohradní zdi.
Z62 - Ohradní zeď zřejmě již z doby baroka 1.
Z90 - Pravděpodobně původní barokní tvar střechy dle nálezových situ-
ací v krovu 301C a D. Krov zachován barokní, na počátku 20. stol. byly 
odstraněny výrazné námětky a zrušeny polovalby.
Z91, Z92 - Štíty přezděny v souvislosti ze změnou tvaru. Na štítech je 
datace 1917 a 1915.
Z93 - Požární zídka, předpoklad vzniku v souvislosti se štíty 1915 -1917.
Z94, 95 - Oba komíny přezděny, ale situace uvnitř domu naznačuje starší 
původ.
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ZÁPADNÍ FASÁDA
ANALÝZA STAVEBNÍHO VÝVOJE

ZÁPADNÍ FASÁDA
ANALYTICKÝ VÝKRES



zájem o nové bydle-
ní, absence vybave-
nosti však určuje 
závislost na městě. 
Odprodej vybydlené 
fary do soukromých 
rukou potvrzuje 
tuto tendenci.

Areál fary v těs-
ném sousedství kos-
tela sv. Jiří se 

FARA ČP 33
BLANSKO U KAPLICE

Fara se nachází na 
samém jižním cípu 
Čech, pouhých 10 
km od hranic s Ra-
kouskem. V hluboké 
historii tržní měs-
tečko je již dáv-
no pouhou vesnicí 
vzdálenou 2 km od 
Kaplice. Na úpatí 
Novohradských hor 
pokrývají zvlněnou 
krajinu pozůstat-
ky hustého pomezní-
ho hvozdu. Novodo-
bý vývoj způsobil 
násilné vylidnění 
kaplického příhra-
ničí, nedosídlení, 
kolektivizaci, ob-
chodní cestu přet-
nula železná opo-
na. V současné době 
vesnice naznačuje 

hřbitovem připomí-
ná nejvíc selskou 
usedlost. V přízemí 
utilitární místnos-
ti faráře a hos-
podářství, v patře 
parádní světnice a 
sýpka, pokladnice 
sedláka. Dvůr uza-
vírá průjezdná sto-
dola a vzadu kolna.

Návrh kombinuje vy-
užití pro obyvatele 
obce s přihlédnutím 
na existenci domo-
va s pečovatelskou 
službou 100 kroků 
od fary s provo-
zy pro návštěvníky 
kongresového cent-
ra i pro turisty či 
(cyklo)výletníky.

V přízemí staré 
části byt majitele 
a na něj navazující 
knihovna s kavárnou 
v bývalých chlé-
vech, ve stodole 
restaurace, patře v 
konferenční cent-
rum. Nově je zřízen 
průchod bývalými 
chlévy ze dvora do 
zahrady.

Novostavba ve spod-
ní části zahra-
dy využívá terén 
a ačkoliv v obou 
částech dvoupatro-
vá, neruší dálko-
vé pohledy na faru 
ani ze zahrady do 
krajiny. Soustava 
dvou hmot se šikmou 
střechou a výrazným 
štítem vhodně dopl-
ňuje rostlou kompo-
zici farního kom-
plexu.
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