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1 ÚVOD
Tato práce vznikla jako podklad pro přípravu projektové dokumentace ke
stavebním úpravám části objektu bývalých stájí Zelenohorské pošty v Nepomuku.
Přináší přehled historie a památkové hodnocení objektu, stejně jako podněty a
doporučení k zamýšlené obnově a využití. Text vychází z práce SHP Zelenohorské pošty v
Nepomuku,1 kterou modifikuje (tedy redukuje či naopak rozšiřuje) pro výše uvedené
konkrétní použití.

2 DĚJINY AREÁLU ZELENOHORSKÉ POŠTY
Dům č.p. 76 v Nepomuku byl postaven zelenohorským hejtmanem Danielem
Františkem Táborským z Hirschenfeldu okolo roku 1672 na místě starší usedlosti poustky Javorovské (jinde uváděno též Jarovské), opuštěné zřejmě v průběhu třicetileté
války. Dozvídáme se to z privilegia, tzv. „hamfestu“, vydaného Václavem Vojtěchem,
hrabětem ze Šternberka, pánem na Zelené Hoře, dne 7. června 1672, jehož opis je v knize
smluv trhových města Nepomuk.2 Zde se výslovně píše o nově stavěném domě na místě
gruntu Javorovského, poblíž poustky Pelikánovské. Domu se tímto listem udělují
dědičná práva, která mají ostatní nepomučtí měšťané, a navíc se osvobozuje ode všech
platů vrchnosti i od povinnosti ubytovat vojsko. Šlo o ocenění patnácti let věrných služeb
Daniela Táborského hraběti. Táborský, pravděpodobně syn soukeníka z Horažďovic 3,
vstoupil do Šternberských služeb zřejmě velmi mladý. Václavu Vojtěchovi ze Šternberka
bylo v té době 14 let a lze předpokládat, že Táborský byl jeho vrstevník. Z rukopisu o cestě
bratří Šternberků po Evropě v l. 1663-4 se dozvídáme, že Šternberkové studovali v l.
1661-63 na lováňské univerzitě a v jejich doprovodu je zmiňován i jistý Daniel. Berndorf
uvádí rodovou pověst o záchraně hraběte Šternberka před rozzuřeným jelenem, za niž
byl Táborský povýšen do rytířského stavu. Z desky, umístěné nad portálem
zelenohorského špýcharu, je zřejmé, že D.F. Táborský byl zdejším hejtmanem, užíval
titul magistra a predikát z Hirschenfeldu (tedy “Jeleního Pole”) již roku 1670.4 Lze tedy
předpokládat, že při službě u mladých Šternberků spolu s nimi i studoval. Hejtman
1
2

3

KROUPA (2008).
SOkA Plzeň-jih: 110/1a fol:174/186
Hořažďovice patřily v té době Šternberkům a v Berní rule (1654) je v Horažďovicích uveden Daniel
Táborský, soukeník. V zakládací listině nepomuckého děkanství z r.1678 (SOkA Plzeň-jih:
Arciděkanství Nepomuk 117/86) je zelenohorský hejtman jmenován jako Daniel František Táborský z
Hirschenfeldů Horažďovický.
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Táborský svého postavení využíval k rozmnožování vlastního majetku, skupoval
poustky, pole a louky, sousedící s jeho pozemky, a vytvořil tak malou svobodnou državu
na samém okraji města.5 20. srpna 1685 zachvátil Nepomuk rozsáhlý požár. Poněkud
stranou stojícímu domu Táborských se zkáza vyhnula. Hejtman nechal roku 1688 vztyčit
jako díkůvzdání před domem votivní sochu Panny Marie Zelenohorské. 6 Toto ”zázračné
zachránění” domu je zachyceno i na deskovém obraze (viz kap. 9). Daniel František
Táborský z Hirschenfeldu ovlivnil podobu města Nepomuk ovšem mnohem více než jen
stavbou svého patrového domu na výrazném návrší. Ve funkci, kterou vykonával, byl de
facto výkonným ředitelem celého panství, zastupoval hraběte, vytíženého politickými
funkcemi (královský místodržící, nejvyšší zemský sudí aj.). Takže to byl ve skutečnosti
Táborský, kdo přímo řídil přestavbu Zelené Hory v letech 1669-1698. Kromě zmíněné
stavby děkanství dohlížel i na dostavbu kostela Jana Křtitele, stavbu nové školy,
městského špitálu, kapličky “Šlépěje” sv.Vojtěcha a dalších budov. Daniel Táborský
umírá zřejmě na počátku roku 1708. Jeho dědicem se stává jediný syn Vojtěch Josef,
který je nejpozději roku 1711 císařským a královským poštmistrem zelenohorským a
nepomuckým.
První zmínka o poštovní stanici Zelená Hora pochází roku 1639, šlo ovšem
pouze o dočasnou přeložku trati z Prahy do Plzně.7 Znovu byla zdejší poštovní stanice
zřízena v r. 1680 a tehdy již mohla být v domě Táborských. Poštovní trať, na níž ležela,
vedla tehdy z Vídně přes Veselí n. L. a Písek do Plzně. Pošta v 17. stol. byla totiž institucí,
jejímž úkolem bylo především zajišťovat rychlou (písemnou) komunikaci mezi dvorem a
nejvyššími zemskými úřady. “Navíc” zajišťovala, i na tehdejší poměry rychlou a
pravidelnou, přepravu soukromé korespondence, balíků a osob. Proto byly některé trasy
zřizovány podle potřeby jen na čas a pak zase rušeny. 8 To je případ i té naší, která byla
oficiálně v provozu v l. 1680-81, 1704, 1713-14 a 1734-35. 9 Od druhé poštovní reformy
4

Na dopisech z počátku 19. stol. se dochoval Hirschenfeldský znak s jelenem ve skoku, nad štítem je
kolčí helma a pod ním poštovská trumpetka. (SOkA Plzeň-jih inv. č. 110/507)
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V knize smluv trhových je 15 záznamů nákupu pozemků. (SOkA Plzeň-jih inv.č.. 110/1a)
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Na podstavci je nápis: „DOM.B.V.MARIAE NONTA NAE HONORI PONI ETEX STREVI FECIT
D.F.TABORSKY A HIRSCHENFELD 1688“. Plastika (prohlášená kult. památka) byla roku 1985
přemístěna ke kostelu sv. Jakuba Většího v Nepomuku.
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ROUBÍK, F.: K vývoji poštovnictví v Čechách v 16.-18. století. In: Sborník ministerstva vnitra, roč.
X. Praha 1937. s.165-305.
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Většinou v souvislosti s válečnými událostmi, dočasným přestěhováním dvora nebo naopak
královských úřadů atp.
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Při tomto běžném rušení a znovuobnovování vedlejších poštovních tratí byly většinou stanice na
stejných místech. Je tedy zřejmé, že v mezidobí dále provozovaly listovní i osobní přepravu, i když
neměly oficiální status, nepřepravovaly státní zásilky a nebyly tedy financovány královskou komorou.
Je zajímavé, že Vogtova mapa (1711) i Nollova poštovní mapa (1712) uvádí poštu Grünberg. Na
Müllerově mapě (1720) však není.
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Marie Terezie ve 40. letech 18. stol. již zůstala v provozu nastálo a jezdila dvakrát týdně.
Poštovní stanice byly především místa, kde se přepřahali koně. Byly tedy od sebe
vzdáleny zhruba dvě hodiny jízdy - tj. 15-25 km. Cestující měli možnost využít krátké
zastávky k občerstvení. Dalo se zde obvykle i přenocovat. Rychlé poštovní přepravy
využívali také vysoce postavené osoby. V pamětní knize nepomuckého děkanství
najdeme např. záznam o návštěvě Františka Lotrinského, manžela císařovny Marie
Terezie, která se uskutečnila 30 června 1745.10 Dne 5. Srpna 1768 na poště dle tradice
dokonce nocoval jejich syn, císař Josef II. Přímo v Nepomuku ovšem mnoho cestujících
nenastupovalo, zásilek se tu také příliš nepodávalo. V době sepsání tereziánského
katastru zde vydržovali pět koní, což bylo sice nejvíc ve městě, ve srovnání s poštami na
hlavních tratích však celkem málo. Rodinu poštmistra živilo spíše velké hospodářství 11,
rozlohou největší z nepomuckých rustikálních gruntů.
I Vojtěch Josef Táborský přikupoval pozemky, ale zároveň se i zadlužil. V
tereziánském katastru (1716) je uveden na poustce Jarovské s 84 strychy polností (24
ha). Vojtěch Josef Táborský měl s Dorotou Helenou, dcerou Václava Mělnického,
hejtmana v Sedlici, dvě dcery a syna Josefa Fabiána Šebestiána (nar. 1711). Ten se po
smrti svého otce stal dědicem hospodářství a poštmistrem. Z narovnání mezi dědici z 21.
dubna 1741 se dozvídáme, že statek měl odhadní cenu 2.000 zlatých a kromě domu a
polností k němu patřila i chalupa v Zeleném dole, dluhů na něm bylo 1624 zlatých a 30
krejcarů. Josef Fabián byl 9.února oddán v Kvilicích (okres Kladno) s osiřelou Annou
Nemluvovou a vyženil 2 000 zlatých.
30. července vznikl na dvoře Borku požár, který se díky silnému větru přenesl na
nepomucké děkanství a odtud dále do města. Vyhořelo při něm 46 domů, mezi nimi i
Zelenohorská pošta. Kromě věna (které bylo zřejmě stejně z větší části již využito na
umoření zděděných dluhů) si bylo třeba na obnovu rozsáhlých budov ještě půjčit téměř 1
000 zlatých.
Z manželství Josefa a Anny se narodilo 11 dětí, z nichž se 7 (z toho 6 synů) dožilo
dospělosti. Dva dny po porodu posledního Karla, 20. března 1765, zemřela i jeho matka
Anna. Josef Táborský si 2. listopadu 1767 bere vdovu Terezii Bittnerovou (nar.1727).
Dva dni poté uzavírají manželskou smlouvu,12 v níž se Táborský zaručuje poskytnout
jedenáctiletému synku Terezie Bittnerové stejná dědická práva, jako mají jeho potomci z
prvního manželství, ona mu na oplátku daruje 500 zlatých. Z nové smlouvy uzavřené 29.
května 1777 vyplývá, že tehdy si Táborský vypůjčil od manželky ještě 1 096 zlatých,
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Vzácný host využil zastávky v Nepomuku k prohlídce poutního kostela sv. Jana Nepomuckého, proto
záznam v pamětní knize děkanství.
Berndorf zmiňuje několik žádostí zdejších poštmistrů o finanční výpomoc.
SOkA Plzeň-jih: Nepomuk, inv.č. 110, kniha 2, fol:375
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zástavou za pozemky. Terezie zemřela roku 1778 a svým univerzálním dědicem učinila
jediného syna Josefa. Ten zdědil pohledávky u otčíma na 1 296 zl. a 200 zl. na hotovosti.
Finanční situace v rodině byla asi jedním z hlavních důvodů, proč stařičký
Táborský žádá r. 1793 o postoupení pošty právě nevlastnímu synu Josefu Bittnerovi. Ten
po zdlouhavém jednání s úřady přebírá 15.července 1794 poštu a následujícího roku před
žněmi i hospodářství. To tehdy zahrnovalo domy č.p. 6313 (pošta) a 64 (altán), chalupu v
Zeleném Dole č.p. 38 a 111 korců pozemků (32 ha) v postupní ceně 7 000 zlatých.
Josef Táborský umírá na poště 2. května 1796 ve věku 86 let. Pozůstalost ve výši 5
500 zlatých je rozdělena dle závěti mezi dědice. Brzy však začínají vleklé soudy o dědictví.
Sourozenci Táborští, z nichž většina v Nepomuku již nežila, 14 napadli postupní cenu
statku i otcovu poslední vůli. Spor se nakonec dostal r.1802 až k apelačnímu soudu, který
nechal zhotovit nový odhad, v němž byla pošta s příslušenstvím oceněna na 14 242 zl.15
Dům samotný byl tehdy odhadnut na 2 220 zl., zařízení na 250 zl., stáje na 504 zl. a
polnosti na 9 788 zl. Bittner nakonec musel vyplatit ostatním pozůstalým celkem ještě 5
500 zl. To mu zřejmě způsobilo nemalé finanční problémy a musel tedy šetřit, kde se dalo,
přesto přikoupil ještě nějaké pozemky. Patřil ovšem k váženým měšťanům, neboť roku
1809 byl jmenován purkmistrem a tento úřad zastával až do své smrti. Bittner byl ženatý
s Magdalenou, jejíž rodné příjmení se nepodařilo zjistit, a která zemřela r. 1812,
manželství zůstalo bezdětné. Ovdovělý poštmistr si zvolil za svého pomocníka Josefa
Claudia, městského kontribučního (daňového úředníka). Zřejmě s ním byl nadmíru
spokojen a jejich spolupráce přerostla v přátelství, neboť 10. února 1834 jemu a jeho ženě
Marii odprodal za “mírnou cenu trhovou” 3 000 zl. 16 poštu s veškerými pozemky a
příslušenstvím.17 2 155 zl. přitom byly Bittnerovi závazky a dluhy a 845 zl. dar pro Amalii
Marii Gückelhornovou, roční vnučku kupujících. Šlo tedy spíše o závěť, neboť Josef
Bittner zemřel již 14. února 1834.

13

Č.p. 63 získala budova v r. 1771. V roce 1805 došlo, tak jako v mnoha dalších českých městech,
k přečíslování. Od té doby nese č.p. 76.

14

Čtyři synové byli (v době válek s Francií) u armády, dva jako lékaři, jeden jako “bombardier”.

15

Je ovšem otázkou, nakolik za rozdíl v odhadech mohla inflace, živená napoleonskými válkami. Např.
nejmladšímu z bratrů Táborských, Václavu Jiřímu, který jediný žil v 19. stol. ještě v Nepomuku,
koupil roku 1796 otec právě od Bittnera dům č.p. 77 (92) za 442 zl.. Václav Jiří ho 24.září 1802
prodává svému švagrovi, nepomuckému učiteli, Klementu Štrosovi za 750 zl.
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Značný rozdíl mezi touto cenou a částkou, kterou musel zaplatit Bittner na počátku 19. stol. není dán
jen náklonností starého poštmistra k manželům Claudiovým. Roku 1811 Rakousko zažilo v souvislosti
s vysoku inflací státní bankrot, po němž bankocetle (papírové peníze) byly směňovány v poměru 5:1.
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Šlo o dům č.p. 76 s dvěma várečnými právy, dvěma zahradami a malou ozdobnou zahrádkou před
domem, altán č.p. 77, chalupy č.p. 43, 44, 45, dva rybníky, les a množství polností, včetně
hospodářských zvířat a všeho vybavení.

7

Josef Claudius se narodil 11. března 1774 a pocházel ze starého nepomuckého
měšťanského rodu, o kterém jsou v městských knihách záznamy již ze 16. stol. Manželé
Claudiovi měli jedinou dceru Marii, narozenou 9. března 1802. Ta si 9. října 1828 vzala
Jiřího Gückelhorna, spolumajitele zemskodeskového dvora Chlístov (okr. Klatovy) a
českobudějovického měšťana. Ten si hleděl spíše zemědělství, takže po smrti jeho tchána,
8. listopadu 1843, byla v souladu s tehdejším trendem dědičná zelenohorská pošta
zrušena a již jako státní poštovní úřad Nepomuk přestěhována na náměstí do domu č.p.
64. Jeho majitel, Ignác Danner, zřejmě již dříve Claudiův pomocník, se stal novým
poštmistrem.
Dům s celým hospodářstvím zdědila Claudiova dcera Marie a její děti. Z nich se
dospělosti dožila jen nejstarší dcera Amalie Marie, narozená 4. ledna 1833. Ta se
provdala 23. listopadu 1852 za Vincenta Vättera, berního oficiála. Až do smrti Marie
Gückelhornové 24. října 1864 hospodařil na statku zřejmě její manžel Jiří.V katastru je
uvedena změna vlastnictví na Vincenta a Amalii Vätterovi roku 1864. Dům měl tehdy 10
pokojů a 3 komory. Daň z nemovitosti činila 12 zlatých.18 Již v roce 1852 byly nějaké
místnosti v přízemí “staré pošty” (zřejmě ty, které sloužily předtím přímo poště)
pronajaty na četnická kasárna (7 mužů posádky), která zde byla až do 80. let 19. století
I Vincent (Čeněk) Vätter patřil k vlivným nepomuckým měšťanům, ve volbách
roku 1880 byl zvolen starostou. Měl ovšem i nepřátele. Po sérii výhrůžných letáků a
anonymních dopisů, v nichž bylo vyhrožováno mj. zapálením města ze čtyř stran, spolu s
dalšími radními odstoupil. Po jeho smrti 21. ledna 1885 spravovala celý statek vdova
Amalie, děti již byli dospělé a nehodlali žít v Nepomuku. Starat se o celé hospodářství a
opravit již poněkud zchátralé budovy bylo zřejmě nad síly stárnoucí ženy. 26. dubna 1887
prodává tedy budovy staré pošty včetně zahrad, rybníčků a lesa o celkové výměře 40
korců majitelce zelenohorského velkostatku, kněžně Vilemíně z Auerspergu, za 19 000
zlatých. Amalie Vätterová kupuje vzápětí dům č.p. 24 na náměstí. Ostatní pozemky,
náležející dříve ke staré poště, si ponechává.
Vilemína z Auerspergu či její syn Engelbert Ferdinand, který v té době již panství
spoluspravoval19, nechává budovu v letech 1887-88 upravit na byty ředitele velkostatku a
jeho adjunkta. Je zde zřízen i knížecí apartmán. V severozápadním cípu rozlehlé zahrady
je nákladem kněžny vybudována v letech 1888-90 “Opatrovna sv. Jana”, č.p. 278, dnes
Dětský domov. Ze dvora Dubeč je sem přenesen i knížecí lesní úřad, pro jehož potřeby je
roku 1905 adaptováno západní křídlo hospodářských budov, které pak získává
samostatné č.p. 282.
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SOA Plzeň: Stabilní katastr, N33.

19

Pod úředními dokumenty je podepsán ředitel panství Josef Kheil.
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Pozemková reforma20, negativní vztah československé republiky k “cizácké
šlechtě” a hlavně nákladný život21 donutily Engleberta Ferdinanda Auersperga k prodeji
celého zbytkového velkostatku. Stalo se tak 1. října 1931, kdy ho kupují manželé Karel a
Marie Plavcovi. Ti prodali 16. dubna 1937 dům č.p.76 s příslušenstvím (ale bez lesa a
opatrovny) městu Nepomuk. Č.p. 282 přešlo jako obytný dům do majetku posledního
ředitele velkostatku Antonína Altmana.
Dům č.p. 76 pak sloužil různým úřadům. Byl zde berní úřad, důchodková
kontrola, během války zde načas znovu sídlila i pošta. V roce 1947 se stala budova znovu
sídlem lesního úřadu – n.p. Československé státní lesy. Hospodářské budovy byly
využívány od druhé poloviny 50. let jako dílny a garáže. V 7O. a 80. letech byla v domě
mj. i školní družina. Přesto část budovy sloužila stále k bydlení. Altán č.p. 77, zvaný tehdy
již “Daliborka” a prohlášený v roce 1958 kulturní památkou, se stal rekreačním objektem
a v roce 1985 byl adaptován pro trvalé obývání. Rozlehlá zahrada byla od 60. let
využívána jako parkoviště lesní techniky. V její severní části byl v průběhu 7O. a 80 let
vybudován areál ZTS, dnes fy. TESAS Top a.s. Ve střední části byla v souvislosti s
kalamitou v roce 1979 postavena montovaná ubytovna pro lesní dělníky, dnes je zde
textilní výroba fy. Novila s.r.o. Rokle za hospodářskými budovami, zakončená rybníkem,
byla zavážena stavební sutí i nejrůznějším odpadem, včetně materiálu z demolice
jihovýchodního bloku nepomuckého náměstí (provedené v souvislosti s výstavbou OD
Úslava) r. 1987.
V roce 1990 začal připravovat n.p. Státní lesy razantní rekonstrukci budovy. Ta,
přestože byla následujícího roku započata, nebyla již dokončena. Město Nepomuk
vypovědělo Státním lesům v roce 1992 nájemní smlouvu a prodalo dům roku 1994 ing.
Janečkovi z Přeštic, majiteli firmy Staviva plus s.r.o.
V přízemí domu, v hospodářských budovách a na přilehlém pozemku byla zřízena
prodejna stavebnin, v patře byly kanceláře a byt. Ostatní prostory byly pronajaty dalším
subjektům na prodejnu elektra, dílny, garáže atd. Novému majiteli se bohužel jeho
podnikatelský záměr nezdařil a firma skončila roku 1997 v úpadku. V roce 1998
odkoupili severozápadní část pozemků v sousedství č.p. 77 spolumajitelé fy. Klimex pro
stavbu svých rodinných domů. Po dlouhém hledání kupce správcem konkurzní podstaty
koupil dům č.p. 76 s hospodářskými budovami a zbývajícím pozemkem v aukci 24. září
2003 František Kroupa. Od roku 2005 prochází areál sérií postupných oprav a
rekonstrukcí.
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Aby zmírnil dopady pozemkové reformy, zpřístupnil Auersperg roku 1928 část Zelené Hory
veřejnosti.

21

Kníže Auersperg pořádal například obří hony, kterých se účastnil následník trůnu František Ferdinand
d´Este, americký milionář Gordon Benett aj. Na největším z těchto honů bylo zastřeleno přes 18 000
koroptví!
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3 PŘEHLED ARCHITEKTONICKÉHO VÝVOJE AREÁLU
Nejstarší stavební etapu lze vcelku bezpečně datovat k roku 1672, kdy Daniel
Táborský z Hirschenfeldu stavěl nový dům na místě starší opuštěné usedlosti, jak
dosvědčuje “hamfest” Václava Vojtěcha ze Šternberka (viz kap. 2). Vzhledem k
finančním možnostem zelenohorského hejtmana i jeho snaze vystavět si reprezentativní
obydlí, lze předpokládat, že stavba byla nově založena a nebyly v ní zřejmě využity žádné
starší konstrukce.
Z deskového obrazu, který zachycuje záchranu domu před požárem roku 168522,
je, přes značnou schematičnost vyobrazení, zřejmé, že základní dispoziční struktura
areálu vznikla již ve 2. polovině 17. stol. Ve středu brána, nad ní sdružená okna, po
stranách vždy dvě okenní osy, valbová střecha. Na západní straně v ohradní zdi brána do
dvora.
Shodné provedení kleneb s maltovými hřebínky v panském domě a ve východní
hospodářského budově naznačuje, že tato podsklepená budova byla postavena ve stejné
době. O podobě ostatní zástavby v této době můžeme jen spekulovat, je ovšem
nepochybné, že stáje, chlévy a stodoly zde musely být nejpozději kolem roku 1710, kdy
zde již fungovala poštovní stanice.
30. července 1746 dům spolu s dalšími 46 nepomuckými staveními vyhořel. Ve
většině literatury se uvádí, že byl poté znovu postaven dle plánů Kiliana Ignáce
Diezenhofera. Výše uvedené relikty ale nasvědčují vyššímu stáří, navíc kompletní
novostavba pravděpodobně překračovala finanční možnosti tehdejšího majitele domu,
takže, pokud připustíme možnost Diezenhoferovy spoluúčasti, šlo pouze o rekonstrukci.
Lze tedy předpokládat, že po požáru musel být vztyčen nový krov obytného domu a
obnoveny (možná všechny) spalné konstrukce (trámové stropy, podlahy, dveře, okna ...).
Otázkou je míra poškození hospodářských budov. Stáje a stodoly byly zřejmě spalné,
mohly tedy shořet zcela.
Stabilní katastr (1837) zachycuje základní dispoziční rozvržení souboru staveb
prakticky shodné se současnou situací, pouze stodola na místě dnešního čp. 282
(vytvářející půdorys písmene L) chybí - jiný objekt (zřejmě stodola či sýpka) stojí naopak
osamoceně v linii uliční čáry obytné budovy.
Současný půdorys areálu musel tedy vzniknout až kolem poloviny 19. stol., snad
za Gückelhorna23. Tento stav je také zachycen na obraze z 2. pol. 19. stol., který zřejmě
vcelku věrně zachycuje vrcholně barokní podobu vlastního domu. Například ztvárnění
22

Datace je nepochybná. Ve votivní nápisu: „PER HOC ECCE DOMVS TVTVR“ (skrze tyto, hle,
dům chráněn (jest)), umístěném ve stužce pod vyobrazením Madony, sv. Vojtěcha, sv.Floriána a Jana
Nepomuckého, lze jasně rozpoznat chronogram 1685, kdy byl dům „zázračně“ zachráněn před
požárem.

23

Tehdy by (podle konstrukčního řešení) mohly vzniknout i krovy všech hospodářských budov.
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šambrán i způsob dělení okenních tabulek odpovídá situaci zdokumentované na altánu
“Daliborka” č.p. 77 v roce 1984.
Prakticky současná podoba celého panského domu vznikla poslední významnou
stavební etapou, která probíhala od července 1887 do 13. července 1888. Stavbu zadanou
a financovanou Auerspergy prováděl “zkoušený mistr zednický a tesařský” Vít Růžička z
Kláštera. Tehdy proběhlo množství stavebních úprav: především vznikla současná
eklektická fasáda hlavní budovy včetně středního rizalitu, byl zrušen průjezd domem a
jeho klenba stržena, ve všech místnostech byly položeny nové prkenné a cihelné podlahy,
interiéry byly bohatě dekorativně vymalovány atd.
V průběhu 20. stol. se dočkal areál staré pošty ještě mnoha dílčích úprav, oprav a
rekonstrukcí. V roce 1905-06 bylo západní křídlo hospodářských budov (stodola)
adaptováno na kanceláře knížecího lesního úřadu a pokoje. Další obytné místnosti byly
tehdy plánovány i v nejvýchodnější z hospodářských budov - v nově přistavěném patře.
Úpravy ovšem nebyly z neznámého důvodu realizovány.
V dubnu až červnu 1937, když přešlo č.p. 76 do vlastnictví města, bylo prováděno
množství drobných zásahů (nové štuky a elektroinstalace, záchody, výměna kamen). V
průběhu 5O.-7O. let probíhaly další zásahy (předělení některých místností, dlažby aj.)
V letech 1957 – 59 byla realizována také adaptace bývalých hospodářských budov
na garáže a údržbářské dílny s příslušenstvím (viz níže).
V roce 1990 musela být ubourána část č.p. 282 kvůli narušení statiky. V místech,
kde stála, byl v roce 1991 postaven kvádrový přístavek – obývací pokoj.
V roce 1991 započal s.p. Státní lesy s celkovou rekonstrukcí objektu., která
zahrnovala výměnu oken (za sklápěcí) a dveří v patře (za jednokřídlé překližkové) aj.
Další záměry, např. na zřízení kotelny v přízemních klenutých místnostech, okopání celé
fasády a provedení hladké omítky, ubourání pavlače-přístavku atd., již nebyly naštěs tí
realizovány. Roku 1994 byl v souvislosti se zřízením prodejny stavebnin obnoven vchod
ze Zelenohorské ulice a dokončeny některé práce, započaté Lesy.
Poslední etapa oprav a stavebních úprav začala roku 2005. Jejich cílem je nejen
napravit zanedbanou údržbu a provést nezbytné opravy a modernizace, ale také odstranit
necitlivé zásahy, vzniklé zejména v 2. pol. 20. stol., a revitalizovat dům přibližně v
podobě, kterou mu vtiskla rekonstrukce z let 1887-9.
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4 SOUHRNÉ ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ HODNOCENÍ AREÁLU
Areál Zelenohorské pošty se rozkládá na mírném návrší, zhruba 150 m
severovýchodně od nepomuckého náměstí A. Němejce. Nachází se na levé straně
Zelenohorské ulice (ve směru od náměstí), v ostré pravotočivé zatáčce, takže
dominantním způsobem ukončuje její historickou část.
Soubor budov je tvořen patrovým panským domem, jehož jižní průčelí směřuje do
ulice. Dům je od severu a západu obklopen souvislým blokem přízemních hospodářských
objektů na půdorysu písmene L, oddělených od něj úzkým, ale poměrně dlouhým,
nádvořím, které se na západní straně rozšiřuje do téměř čtvercového půdorysu. Areál je
od uličního prostoru oddělen kamennou zdí krytou vápennou štukovou omítkou s
širokými vjezdy a brankami po obou stranách domu.
"Panský dům" je dvoupodlažní budova obdélného půdorysu orientovaná hlavním
průčelím k jihu. Střecha je valbová, krytá eternitem. Bohatě zdobená, eklekticky pojatá
fasáda Panského domu představuje pozoruhodnou ukázku místní štukatérské práce z
konce 19. století. Okna jsou dvojitá, špaletová, čtyřkřídlá, dělená na šest tabulek. Krov je
hambalkový s ležatými stolicemi, v l. 1887-1888 upravovaný (přidány nové krokve).
V interiérech jsou zachovány raně barokní křížové klenby (resp. valené se styčnými
výsečemi), prkenné (a částečně i cihelné) podlahy a kazetové dveře z konce 18. a 19. stol.
Zelenohorská pošta představuje význačný architektonický celek, projevující se
relativně výrazně v urbanistické struktuře města i panoramatických pohledech. Areál
představuje logické zakončení historické části města. Díky své bohaté historii i někdejší
funkci v městské infrastruktuře (poštovní a dostavníková stanice, zemědělský dvorec,
sídlo drobné šlechty ...) spoluvytváří jádro nemovitého kulturního dědictví města.

5 ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR A POPIS OBJEKTU STÁJÍ
5.1 SITUACE A SOUSEDNÍ BUDOVY
Blok hospodářských budov je složen prakticky ze tří (čtyř) přízemních objektů se
společnými konstrukcemi štítových zdí. Východní (nejstarší) část lehce předstupuje z
nádvorní linie fasády zbývajících budov. Budova má jeden štít obrácený na jih a druhý na
západ. Zde na ni navazuje vlastní objekt bývalých stájí a chlévů (dnes garáže). Za tímto
objektem je připojen na půdorysu písmene L ležící objekt bývalých stodol (dnes sklady,
garáže a rodinný dům), mající samostatné č.p. 282. K jižnímu průčelí tohoto objektu
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přisedá novodobý kvádrovitý přístavek s nízkou pultovou střechou, před kterým jsou
patrné nízké pozůstatky obvodových zdí ubourané části starší budovy. Střechy všech
historických budov jsou sedlové, kryté eternitem (respektive u jižní části č.p. 282
plechem). Budovy jsou přízemní, zčásti podsklepené. Díky členitosti terénu je podlaha
suterénu ve výšce (či dokonce nad výškou) původní24 úrovně venkovního terénu na
severní a západní straně budov.

5.2 FASÁDA
Fasáda budovy je opatřená vápennou, značně rozrušenou omítkou, ať již vlivem
zanedbané údržby, přirozeného stárnutí materiálu a povětrnostních vlivů nebo
stavebními zásahy (sekundárně vedené elektroinstalace, výměny oken atp.). Poslední
nátěr byl tmavě okrového odstínu, díky destrukcím lze pozorovat další vrstvy, v nichž se
střídá okr, béžové tóny a několik vrstev bílého vápenného nátěru.25 Z hladké plochy fasád
vystupuje odsazená fabionová podokapní římsa, která je v horní části perforovaná
větracími otvůrky, které tak jakoby tvoří motiv zubořezu.

5.3 JIŽNÍ PRŮČELÍ
Fasáda objektu je na východě prolomena dvojicí dveřních otvorů, opatřených
dvoukřídlými palubkovými dveřmi. U pravých dveří jsou patrné dvě předchozí stavební
etapy: původní náběh klenby (ve shodné výšce jako u dveří levých) a zazděná část, nesená
železným překladem nad současným otvorem, po dveřích vyšších. Ve zdi mezi dveřními
otvory byl r. 2007 odhalen apsidový výklenek.26 Dále k západu je fasáda prolomena trojicí
malých plechových garážových vrat. Nad prostředními je relikt kamenného ostění,
zřejmě pozůstatek prahu půdního vikýře. V další části jsou dvoje rozměrná vrata garáží
pro nákladní automobily a za nimi ještě jedny, poněkud nižší. Nad nimi plochu střechy
narušuje objemný čtverhranný vikýř. Vedle vrat předstupuje otevřený zastřešený
přístavek schodiště do patra, tvořený šesti teracovými schody a mezipatrem, odkud
vedou dveře na vlastní schodiště.
24

Původní rokle, ohraničující dvorec ze severu, byla v 8O. letech zavezena, zbyl jen úzký příkop podél
budovy.

25

Přesné určení sledu vrstev by vyžadovalo odbornou stratigrafickou analýzu.

26

Stalo se tak v souvislosti s vyjmutím staré rozvodné skříně elektřiny. Poloha výklenku přímo v ose
bývalého průjezdu svádí k domněnce, že zde mohla stát nějaká plastika. (např. sv. Vojtěcha nebo sv.
Jana Nepomuckého)
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5.4 SEVERNÍ PRŮČELÍ
Severní průčelí budovy vytváří se sousedními objekty nepřerušovanou, téměř 70
metrů dlouhou, frontu. Pouze velký krychlový vikýř (viz jižní fasáda) vyčnívá z hmoty
střechy, která je jinak předělena dvěma požárními štíty. Výška zdí je zde značná, jde de
facto o patrovou budovu. Spodní patro je ovšem na dně příkopu (viz výše). Hmotu průčelí
prolamuje množství oken a okének nejrůznějších provedení a tvarů. Od východní strany k
západní můžeme na budově pozorovat čtveřici navzájem odlišných menších okének
(druhé a poslední z nich pravděpodobně v místě někdejších dveří na hnojiště) a konečně
dvoukřídlé okénko v kamenném ostění.27 Poté následuje veliké čtvercové železné okno,
dělené na devět polí, zazděný dveřní otvor z bývalé stájí (opět na vyvážení hnoje), další
velké železné okno a pak ještě dvě stejná. V dolním patře je na východní straně ještě jedno
dvoukřídlé okénko. O kus dále nalezneme také ústí již nefunkční barokní kanalizace z
pálených cihel. Další cihlové ústí bývalé kanalizace odhalíme na západním konci budovy.

5.5 KROV
Krov je hambalkový se stojatými stolicemi, každá čtvrtá vazba je provedena jako
plná. Vazné trámy jsou u prázdných vazeb nahrazeny krátčaty a výměnou. Spoje jsou
provedeny částečně čepováním a částečně rybinovými pláty, zajištěny jsou dubovými
kolíky.

5.6 SVISLÉ KONSTRUKCE
Většina zdí dosahuje šířky kolem 90 cm až jednoho metru a je provedena ze
smíšeného zdiva s převažujícím podílem lomového kamene. Slabší (novodobé) příčky
jsou vyzděny z pálených cihel. Zdivo je omítnuto vápennou, místy narušenou i okopanou,
maltou.

5.7 INTERIÉRY
Ve východní části je budova podsklepená. Do sklepů vede žulové schodiště, po
jehož levé straně jsou stupňovité plotny (vždy o délce cca pěti schodišťových stupňů),
kryté atypicky velkými cihlami (45x20cm). Sklepní prostory sestávají z chodby a
27

Je pravděpodobné, že právě tato okénka vedla světlo na obou stranách fasády do dřevníku, stájí a
chlévů. Zde se zachovalo zřejmě jen proto, že okenní nika byla zevnitř až do roku 2008 zazděná.
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rozměrné sklepní kóje. Místnosti jsou zaklenuté valeně a křížově. Stěny jsou opatřené
vápennou omítkou. Na podlaze je dlažba z vídeňských cihel (30x15 cm), německých
cihel (25x12,5 cm) i dlaždic (20x20 cm). Ve východní stěně chodby je široký průchod do
sklepů sousední budovy.
Budovu lze z hlediska vnitřní dispozice rozdělit na několik částí, oddělených vždy
masivní zdí. Ve východní je vstup do sklepů (klenutý valeně), nad ním schody na půdu,
chodba zaklenutá třemi poli plackové klenby, oddělenými klenebními pasy půlkruhového
profilu, a zadní prostory (dnes umývárna a WC) s dvěma poli klenby – jednou plackovou
a druhou valenou. Další část tvoří prostory zaklenuté devíti poli české klenby, oddělenými
pasy půlkruhového profilu, které jsou ve středu neseny čtyřmi kamennými toskánskými
sloupky. Původní, jistě působivý, prostor třílodní síně (zřejmě dřevníku) byl bohužel
rozčleněn novodobými příčkami na trojici garáží. Podlahy jsou vesměs z litého betonu na
násypu tvořeném stavební sutí. Vzhledem k jejich výšce vůči toskánským sloupkům
(chybí patka) bylo přikročeno k provedení trojice sond, které prokázali, že cca 25 cm pod
stávající úrovní podlahy se nachází původní dlažba stájí tvořená z neopracovaného
kamene (čedičových valounů aj.). Sondy zároveň potvrdily údaj plánů z r. 1937, které
prostor označují jako "dřevník." Ve spárách mezi kameny byly nalezeny zbytky pilin a
kůry (šlo ovšem nepochybně o druhotné využití prostoru původních stájí).
Další část budovy vyplňuje trojice garáží nákladních vozidel. Proto jsou i stropní
konstrukce vyšší novodobé plochostropé, nesené železnými traverzami. Podle plánů z r.
1937 zde byla také stáj, konstrukčně řešená shodně jako stáj-dřevník a vedle ní chlévy,
zaklenuté třemi poli pruské klenby vynášenými pasy. Podlahy jsou z betonové
mazaniny, ve středu každé garáže je montážní jáma krytá pražci.
V novodobé podkrovní nástavbě - krychlových vikýřích - jsou dvě místnosti, k
nimž vede teracové schodiště.

6 STAVEBNÍ HISTORIE
První zmínka o usedlosti na tomto místě je z roku 1672 (viz kap. 1). O vlastním
objektu stájí nemáme prakticky žádnou písemnou zmínku. Je ovšem nepochybné, že,
pokud zde zhruba od roku 1710 sídlila pošta, musely zde být i stáje. Dispoziční řešení
areálu (uzavřený dvorec ze dvou stran nad svahem) a pravděpodobné konstrukce ze 17.
stol. (klenby v budově býv. čeledníku a v panském domě ..) svádí k domněnce, že již
původní, raně barokní situace byla obdobná.
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Požár ze 30. července 1746, kterému spolu s dalšími 46 nepomuckými staveními
podlehla i Zelenohorská pošta, zničil pravděpodobně tehdejší stáje. Způsob zaklenutí
prostor bývalých stájí by odpovídal spíše až počátku 19. stol., ale pokud přihlédneme k
finančním možnostem majitele objektu v té době (Bittnerovy soudy), jeví se jako
pravděpodobnější varianta, že budovy stájí byly vystavěny někdy po roce 1767 (sňatek
Josefa Táborského s Terezií Bittnerovou). Případně by mohly být, vzhledem k tomu, že
poštovní stanice by asi jen stěží mohla dvacet let fungovat v provizorních podmínkách,
vystavěny i dříve a Táborský použil prostředků své druhé manželky jen k zaplacení
dlouhodobých dluhů. Tuto hypotézu podporuje i Josefské vojenské mapování, které
(samozřejmě zcela schematicky) zachycuje Zelenohorskou poštu jako komplex tří budov
(obdobně jako Stabilní katastr - viz níže). Naopak hambalkový krov se stojatými
stolicemi naznačuje, že budovy byly postaveny až v 19. století, pokud ovšem krov nebyl
instalován dodatečně, v souvislosti s modernizací či po nějakém, v písemných pramenech
nezaznamenaném, neštěstí.
Přesto neměly hospodářské budovy tehdy současný půdorys písmene L. Z mapy
stabilního katastru vyplývá, že v roce 1837 existovalo pouze rovné severní křídlo. Další
rovnoběžný obdélný objekt stával tehdy v linii panského domu. Volné prostory mezi
budovami byly zřejmě uzavřeny ohradní zdí. Současný půdorys musel tedy vzniknout až
kolem poloviny 19. stol., snad za Gückelhorna28. Tento stav je také zachycen na obraze z
2. pol. 19. stol., který zřejmě vcelku věrně zachycuje vrcholně barokní podobu zejména
obytného domu. Například ztvárnění šambrán i způsob dělení okenních tabulek
odpovídá situaci zdokumentované na altánu “Daliborka” č.p. 77 v roce 1984.
Zda v průběhu 19. stol. probíhali na budově některé další stavební úpravy, není
zřejmé, ale lze se spíše přiklonit k tvrzení, že nikoliv. A. Berndorf tvrdil v roce 1928, že
budovy stájí jsou nedotčené přestavbou z 80. let 19. stol.
Pravděpodobně ve 40. letech došlo k úpravě (zvýšení) východního vstupu (do
chodby) a ke zřízení záchodu. Nasvědčuje tomu provedení (nedávno ovšem
vyměněných) špaletových oken na přilehlé budově "čeledníku" (která tehdy sloužila k
bydlení).
V letech 1957 – 59 pak došlo k adaptaci budov na garáže a údržbářské dílny s
příslušenstvím. Přitom byly strženy klenby bývalé stáje29 a chlévů a vybourána celá jižní
strana fasády30, do níž byla osazena plechová vrata. I ze severu byla obvodová zeď ve velké
míře narušena velkými železnými okny a pod. Klenby v bývalém dřevníku byly
28

Tehdy by (podle konstrukčního řešení) mohly vzniknout i krovy všech hospodářských budov.

29

Identické se zachovalými klenbami dřevníku – tj. trojlodní síň, jejíchž devět polí české klenby je
neseno čtveřicí toskánských sloupků.

30

Podle plánů z roku 1937 zde byla malá okénka s kamenným ostěním a relativně úzké dveře – typické
průčelí barokní hospodářské budovy.
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zachovány, přestože prostor byl přepažen příčkami – vznikly zde garáže pro osobní
automobily a sklady. Ve východní části byly vybourány a znova vystavěny příčky. Nad
bývalým chlévem byly vyzdviženy na obě strany střechy rozměrného krychlového vikýře,
v nichž byly zřízeny dvě kanceláře.
Poslední dílčí úpravy (např. vybourání zazděného okénka či posunutí některých
příček) proběhly v posledních letech. Objekt je ovšem nevyužívaný a čeká na vhodnou
funkci.

7 ARCHITEKTONICKO-PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ
Objekt představuje logickou součást areálu Zelenohorské pošty. Blok
hospodářských budov, jejichž je nedílnou součástí uzavírá nekompromisním způsobem
od severu a západu jádro areálu - bývalý dvorec s panským domem. Sevřenost dvorce
byla jistě dána terénní situací, ale právě proto odkazuje přes své relativní mládí k
dispozičním zvyklostem ještě vlastně středověkým.
Architektonické ztvárnění na význam, který tomuto jinak utilitárnímu objektu
naši předci přisuzovali. Dochované klenby, zejména v interiéru bývalých stájí jsou
nádhernou ukázkou elegantního řešení hospodářských prostor. Jde o přímo vzorový
příklad tohoto typu objektů ve výstavnější zemědělských usedlostech v první polovině 19.
století. Pokud by se potvrdila hypotéza o vzniku objektu již ve 2. polovině 19. století, šlo
by o jeden z prvních exemplářů stájí zaklenutých sférickou klenbou na toskánských
sloupech v Čechách.
Stáje jsou samozřejmě také hmotným svědectvím o existenci přepřahací poštovní
stanice v Nepomuku.
Přestože památková hodnota objektu byla stavebními úpravami na konci 50. let
těžce poškozena, stále se zde zachovalo nemálo cenných prvků. Téměř intaktně jsou pak
dochovány sklepní prostory a krovové konstrukce. Dispoziční řešení 1NP stále částečně
respektuje původní stav. Funkční využití se změnilo přirozeně v kontextu technického
vývoje dopravy.
Objekt tedy vykazuje dílčí památkové hodnoty (parciálně i velmi cenné), ovšem
jeho aktuální stav vyžaduje drobné opravy a především památkovou rehabilitaci.

17

8 SEZNAM HODNOTNÝCH PAMÁTKOVÝCH DETAILŮ A PRVKŮ
a) Klenba bývalých stájí - 9 polí sférické klenby (české placky) oddělených pasy
b) Kamené toskánské sloupy nesoucí uvedenou klenbu
c) Původní okénko do stájí - kamenné ostění, segmentově zaklenutá nika
s cihelnou dlažbou, původní výplň (dřevěné dvojkřídlé okno)
d) Původní kamenná dlažba ve stájí (dnes překrytá)
e) Sférické klenby (české a pruské placky) v chodbě a umývárně
f) Nika s konchou v jižní fasádě (mezi vstupy)
g) Fabionová římsa severní a jižní fasády
h) Kamenné prahy vchodů (chodba, sklep)
i) Kamenné schodiště do sklepa vč. cihlových odkládacích ploch
j) Klenby sklepních prostor (valené s výsečemi)
k) Cihelná dlažba (sklep, chodba)
l) Práh bývalého vikýře na půdu
m) Hambalkový krov se stojatými stolicemi

9 PŘEHLED HLAVNÍCH PAMÁTKOVÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH ZÁVAD
Objekt vykazuje bohužel celou řadu památkových a architektonických závad.
Jižní průčelí je prakticky zcela znehodnocené, velká část původní hmoty byla na
konci 50. let odstraněna - vzniklé otvory jsou osazeny množstvím plechových vrat
několika rozměrů a konstrukčních řešení. Rozměrově a hmotově původní je pouze vstup
do sklepa, osazený ovšem již dožilými palubkovými dveřmi. Dveřní otvor zcela vpravo byl
v průběhu 20. stol. zvýšen a znovu snížen - výplň je tvořena opět nevhodnými
palubkovými dveřmi. Původní kamenný práh je překrytý vrstvou betonu. Nika mezi
vstupy, umístěná původně na ose průjezdu, byla částečně zazděná (částečně osazená již
odstraněným elektrorozvaděčem). Velmi rušivě působí hmota naddimenzovaného
krychlového vikýře na západním konci budovy. Příliš dominantní je i zastřešení schodiště
do podkroví.
Severní fasáda je prolomena rozměrnými železnými okny, dveře na hnojiště jsou
zazděné, původní okénka (až na jedno) vybouraná a vyměněná za novodobá. Střeše
dominuje další nevzhledný vikýř - dvojče jižního.
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Taktéž většina interiérů je nenávratně poškozena zbouráním původních kleneb a
jejich celková podoba je zcela utilitární bez výraznějších památkových hodnot (byť jsou
většinově zachované původní omítky). O to výjimečnější je dochovaný prostor stájí, který
je ovšem rozbit množstvím příček, degradujících tuto dříve impozantní místnost.
Původní kamenné dlažby jsou zasypané sutí a překryté betonovou mazaninou, což má
samozřejmě vliv i na výškové působení prostoru a proporce toskánských sloupků.

10 DOPORUČENÍ K BUDOUCÍ

ÚPRAVĚ A FUNKČNÍMU UPLATNĚNÍ OBJEKTU

Tato práce vznikla cíleně jako podklad pro tvorbu projektové dokumentace ke
stavebním úpravám prostor současných garáží v objektu bývalých stájí, doporučení se
tedy týkají podrobněji zejména prostoru bezprostředně dotčeného stavebními úpravami,
připomínky k ostatním částem budovy jsou pojaty stručněji.
Budova bývalých stájí byla, jak vyplývá z předchozí kapitoly, v 2. polovině 20.
století z památkového hlediska značně poškozena, přesto jsou v ní zachované některé
velmi hodnotné konstrukce. Navíc je součástí urbanisticky, památkově a historicky
významného areálu Zelenohorské pošty - a právě hmotným dokladem existence zdejší
pošty je dochovaný (byť narušený) prostor bývalé stáje, který je díky svému
nadstandardnímu architektonickému provedení v lokálním i regionálním měřítku
relativně výjimečný. Budoucí stavební úpravy by měli bezpodmínečně směřovat k
odstranění hlavních památkových závad při maximálním možném zachování všech
památkově hodnotných detailů.
Lze tedy především doporučit celkovou památkovou restituci místnosti bývalé
stáje, kde jsou dochované pozdně barokní klenby. To předpokládá vybourání dodatečně
vložených příček, aby bylo dosaženo opětovného scelení prostoru, který tak získá svůj
původní výraz. Bylo by žádoucí také obnovit původní dispoziční řešení i vzhled
konstrukcí. Podle dochovaného okenního výklenku lze tedy dozdít další tři, doložené
historickou plánovou dokumentací. Stejně tak podle sousedních vchodů do sklepa aj. lze
obnovit i vstup do stáje a dle dochovaného (zazděného) dveřního otvoru v prostoru
sousední stáje také dveřní otvor na bývalé hnojiště. Dozdívky je vhodné provést tradiční
technologií, tedy ze smíšeného zdiva, případně plných pálených cihel na vápennou maltu.
Je velmi žádoucí, aby provedení dozdívek bylo včetně detailů (parapetní desky tvořené
starými pálenými cihlami, kamenné ostění oken atd.) přesnou kopií dochovaného
historického originálu. Vhodné je i odstranění betonového potěru s násypem, odhalení a
případně vyspravení původní kamenné dlažby. Opravy narušených omítek je potřeba
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provádět původní technologií - tedy vápennou maltou ošetřenou následně netónovaným
vápenným nátěrem. K odstraňování dožilých omítek je třeba přistupovat citlivě a
nahrazovat jen ty, které jsou zcela nepřídržné k povrchu. Okenní otvory doporučuji
osadit dvoukřídlými dřevěnými okénky vyrobenými podle dochovaného historického
originálu, který je možné (vzhledem k jeho špatnému technickému stavu) také nahradit
kopií. Zajímavé a památkově citlivé je použít u novodobých kopií např. repasovaná
původní kování z dožilých oken. Autentické výplně dveřních otvorů se v budově
nedochovaly, proto lze postupovat podle dobové analogie a vstupní dveře pojmout jako
dvojkřídlé svlakové s ozdobným prkenným pokryvem na čelní straně (např. diagonálně
skládaným), upevněné na venkovních kovaných závěsech (opět např. s využitím
repasovaného kování). Protilehlé dveře na hnojiště pak jako prosté svlakové jednokřídlé.
Hlavice SV toskánského sloupku je částečně poškozena, proto je vhodné ji domodelovat
umělým kamenem.
V druhé bývalé stáji a bývalém chlévu není (zejména vzhledem k enormním
nákladům) úplná restituce historického vzhledu těchto prostor příliš reálná. Je
samozřejmě možné hypoteticky uvažovat o rekonstrukci kleneb podle dochovaných
plánů, ale stejně by se jednalo o více či méně zdařilou repliku. Je zde samozřejmě potřeba
především dále zachovat původní pozdně barokní konstrukce (obvodové zdivo), možná
je i částečná obnova původní dipozice (zejména původního, pouze zazděného, východu
nad hnojiště), ale více méně zde není z památkového hlediska, co jiného chránit.
Z estetického a památkového hlediska je potřebná (také kvůli výslednému
působení budovy v kontextu celého areálu) úprava fasád budovy. Lze samozřejmě
doporučit restituci podle ideální rekonstrukce vzhledu v roce 1937 (viz příloha). Pokud to
nebude, s ohledem na funkční využití, žádoucí, je třeba alespoň vyměnit stávající
plechová vrata do nádvoří, a to za dřevěná, konstrukčně řešená podle dobové analogie
(svlaková konstrukce, točnice, případně dvířka pro pěší), a dochovaných reliktů v areálu
(zakončení segmentovým obloukem - bývalý vjezd do stodoly v čp. 282). Stejně tak je
velmi vhodná výměna železných oken na sever. Vzhledem k narušenosti původních
omítek bude zřejmě nutné provést je kompletně nově. Zde je třeba dbát opět na použití
tradičních technologií. Vápenný nátěr je vhodné zvolit v okrové barvě (vzhledem ke
stávající fasádě obytné budovy, průzkumem dochovaných vrstev jsou doloženy také
béžové tóny a bílá).
Je také velmi žádoucí odstranění nebo vhodná stavební úprava (sedlová, valbová
střecha o vhodném sklonu, výměna oken ...) rozměrných rušivých vikýřů, stejně jako
zastřešení schůdků do podkroví.
Dveře do sklepa a na chodbu by bylo nejlepší osadit shodné jako do stáje. Ve
vnitřních prostorách sklepů, chodby, umývárny a na půdě je samozřejmě potřeba
zachovat všechny hodnotné prvky (viz kapitola 7.) a případné budoucí úpravy či nové
konstrukce posuzovat v kontextu s dochovanými historickými detaily.
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V případě obnovy střešní krytiny je žádoucí se vrátit k páleným taškám bobrovkám (doloženo relikty na půdě), pokud to samozřejmě dovolí technický stav
krovové soustavy.
Objekt byl postaven jako budova stájí a chlévů, pak byl modifikován na garáže
(funkčně vlastně obdobné využití). Z památkového hlediska představuje i funkční
kontinuita nezpochybnitelnou hodnotu. Využití těchto prostor pro potřeby expozice
historických vozidel tuto kontinuitu prakticky představuje a je tedy velice vhodné.
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Pohledy s létadla č, 393. Fotografie, pohlednice, 1923. (Sbírka B. Šotoly, Nepomuk)

11.4 LITERATURA
BAROCH, K.: Dějiny Nepomucka, II. díl: Nepomuk. Plzeň: Nava, 1992.
BERNDORF, A.: Nepomuk. I. a II. díl. Plzeň: nákladem vlastním, 1928.
BERNDORF, A.: Obrazy z dějin Nepomucka. Nepomuk, 1992.
BERNDORF, A.: Topografie města Nepomuk 1540-1940. Praha: strojopis (Muzeum Nepomuk),
1963.
HOSTAŠ, K., VANĚK, F.: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém. Sv.
XXV. Politický okres přeštický. Praha, 1907.
KAREL, T., FOUD, K.: Jižní plzeňsko II. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2000. ISBN 8086125-10-6
KROUPA, P.: Stavebně historický průzkum Zelenohorské pošty v Nepomuku. 2008
[nepublikováno].
KROUPA, P.: Urbanistický vývoj a památkové hodnoty města Nepomuk. Plzeň: FF ZČU, 2009
[Diplomová práce].
KUČA, K.: Atlas památek: Česká republika, 1. díl. Praha: Baset, 2002. ISBN 80-86223-41-8
KUČA, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2000. ISBN 8085983-16-8
TYKAL, J.: Minulostí Nepomucka. Nepomuk: Muzeum Nepomucka, 1965.

23

12 SEZNAM VÝKRESŮ GRAFICKÉ PŘÍLOHY
1.
2.
3.
4.
5.

Celková situace – výřez z katastrální mapy
Půdorys 1NP budovy – stavebně-historický průzkum
Půdorys 1NP budovy – architektonicko-památkové hodnocení
Plán Hospodářských budov z r.1937
Ideální rekonstrukce jižního průčelí před r. 1937

13 SEZNAM OBRAZOVÉ PŘÍLOHY
Historická ikonografie a mapy:
1. Zázračné zachránění domu Táborských. (konec 17. stol.)
2. Stará pošta. (2. pol. 19. stol.)
3. Nepomuk - Lesní úřad Zelené Hory. Pohlednice. (9O. léta 19. stol.)
4. Nepomuk - Josefské mapování (1764-68)
5. Areál Zelenohorské pošty na Stabilním katastru (1837)

Fotodokumentace - současný stav (2009):
1. Jižní průčelí od východu
2. Jižní průčelí od západu
3. Severní průčelí
4. Stájové okénko s kamenným ostěním
5. Nika okénka
6. Toskánský sloupek
7. Pohled do klenby stájí
8. Pohled do bývalého chléva
9. Žulové schodiště do sklepa
10. Cihelná dlažba ve sklepní chodbě
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA - HISTORICKÁ IKONOGRAFIE

1. Zázračné zachránění domu Táborských. (konec 17. stol.)
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2. Stará pošta. (2. pol. 19. stol.)

3. Nepomuk - Lesní úřad Zelené Hory. Pohlednice. (9O. léta 19. stol.)
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4. Nepomuk - Josefské mapování (1764-68)
Zelenohorská pošta vpravo nahoře

5. Areál Zelenohorské pošty na Stabilním katastru (1837).
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA - FOTODOKUMENTACE - SOUČASNÝ STAV (2009):

1. Jižní průčelí od východu

2. Jižní průčelí od západu

28

3. Severní průčelí

4. Stájové okénko s kamenným ostěním
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5. Nika okénka

6. Toskánský sloupek
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7. Pohled do klenby stájí

8. Pohled do bývalého chléva
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9. Žulové schodiště do sklepa

10. Cihelná dlažba ve sklepní chodbě

