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Charakteristika výsledků / Anotace 

Fara v Malontech je dlouhodobě neobývaným a neudržovaným areálem, patří však mezi velmi cenné památky. 

Budova fary je spolu se sousedním farním kostelem sv. Bartoloměje urbanistickou dominantu obce a téměř 

jediným svědkem jejích dějin, která o svou historickou zástavbu přišla v důsledku poválečného vývoje spjatého 

s odsunem německy mluvících obyvatel. 

Zatímco většina far v poválečném období přišla o své hospodářské budovy, v Malontech se dochovaly téměř 

v původním rozsahu z počátku 18. století a navíc ve velice vysoké řemeslné kvalitě, především tesařských 

konstrukcí, které nesou znaky jednotné provenience. Pod zvenku nepříliš zajímavou fasádou a dožilou krytinou 

střech se skrývá archaická podoba areálu, navazující na starší, spíše středověké objekty.  

Mezi památkově velmi cenné stavební konstrukce areálu fary  patří například zvalbené štíty střech s dřevěnými 

lomenicemi, tesařské konstrukce s archaickými spoji, roubené stěny stodoly a její krov z počátku 18. století se 

zdobenými pásky provedenými řemeslně mimořádně kvalitně, archaické pavlače na obytných traktech, 

archaická kamenná okenní ostění, v obytné budově fary dále napříkad krov z počátku 18. století, vjezdová vrata 

z 80. let 18. století, větší počet trámových stropů pod dodatečnými omítanými podhledy, zděné schodiště 

s hřebínkovou klenbou, jednoramenná žebříková schodiště, jedny barokní a vícero klasicistních dveří, černá 

kuchyně atd.  
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Úvod 
Fara v Malontech je dlouhodobě neudržovaným areálem, který však patří mezi velmi cenné kulturní 

památky. Její velmi neutěšený stavební stav v listopadu 2020 vyvrcholil zřícením jihovýchodního 

nároží v patře východního křídla obytné budovy fary, jemuž výrazně napomohlo nespravení střechy 

po intenzivním krupobití v roce 2016. 

Budova fary  je spolu se sousedním farním kostelem sv. Bartoloměje urbanistickou dominantu obce a 

téměř jediným svědkem jejích dějin, která o svou historickou zástavbu téměř kompletně přišla 

v důsledku poválečného vývoje spjatého s odsunem německy mluvících obyvatel. 

Fara se nyní nachází na křižovatce své existence. Přítomný elaborát má napomoci při hledání cesty, 

která by v optimálním případě měla vést k zachování, opravě a dalšímu smysluplnému využití tohoto 

areálu.    
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Památkové zhodnocení  farního areálu  
Z vnějšího pohledu areál v Malontech nepůsobí nijak okázale a to je zřejmě jeden z důvodů, proč 

nebyla ze strany vlastníka – církve ale ani ze strany obce dlouhodobě věnována tomuto objektu větší 

pozornost. Zřejmě i díky absenci většího rozsahu archivních pramenů Antonín Cechner v Soupisu 

památek uměleckých a historických v politickém okrese Kaplickém z roku 1921 faru vůbec nezmiňuje. 

 

Barokní stavební úpravy malontské fary jsou jen zcela okrajově zmíněny v obsáhlé kronice  Malonty, 

Osudy jedné pohraniční obce v Čechách, kterou autor Jan Toupalík st. vydal jako samizdat  

v předlistopadovém období. 

 

Ještě po roce 2000 byla fara trvale osídlena a přes zanedbanou údržbu nevykazoval objekt závážnější  

stavební závady.  K zásadnímu zvratu došlo 27. 5. 2016, kdy Malonty postihla ničivá živelná pohroma 

krupobití, kdy byl poničen velký počet střešních krytin v obci, především  na domech s eternitovou 

krytinou. A zatímco domy zdejších obyvatel  především díky pojistkám proti živelným pohromám ale i 

formou různých půjček i darů byly z pochopitelných důvodů poměrně rychle opraveny,  fara i nadále 

po téměř pěti letech, po opakovaných urgencích památkových institucí zůstává v nezměněné podobě 

bez jakéhokoliv alespoň provizorního zastřešení. Oprava nebyla  církevními institucemi zařazena mezi 

priority, přesto, že se již před lety zřítil přízemní přístavek s pultovou střechou na jižní straně čelního 

průčelí. 

 

Na podzim v loňském roce došlo k dalším  dvěma výraznějším  destrukcím v objektu. Na dvorní straně 

se zřítil záchodový přístavek. Směrem do ulice se zřítila část přístavku východního křídla obytné části 

areálu. Bylo vybudováno bezpečnostní ohrazení, které uzavřelo hlavní vstup do farního kostela a 

hřbitova. Po zpracování obsáhlého statického posudku se dokonce uvažuje o demolici celého farního 

areálu, který je od roku 1958 evidován jako kulturní památka. 

 

Na základě zpracovaných dílčích dokumentací v minulých letech se domníváme, že se jedná přes 

značné stavební poruchy o jeden z nejautentičtějších farních areálů v regionu. Téměř všechny fary 

v poválečném období přišly o své hospodářské budovy. Zde se dochovaly téměř v původním rozsahu  

z počátku 18. století a navíc ve velice vysoké řemeslné kvalitě, především tesařských konstrukcí. 

Demolice areálu by byla spojena s nenahraditelnou ztrátou. Obec Malonty patří k nejvíce 

proměněným obcím v regionu v minulých desetiletích, především v souvislosti se značnou obměnou 

místních obyvatel v poválečném období. Těžko bychom zde v současné době našli objekt s původními 

historickými konstrukcemi  jako jsou krovy, dveře, kamenné prvky, schodiště, pavlače, dlažby, zdivo, 

kovářské detaily, kachle aj. Areál fary je tak v současné době v obci zřejmě jediným dokladem 

řemeslné zručnosti zdejších obyvatel ze starší doby. 

 

Nezpochybnitelná je přirozeně vazba fary na farní kostel sv. Bartoloměje. Ztrátou fary se zásadním 

způsobem naruší zdejší církevní okrsek. 

 

Na základě našich dlouhodobých zkušeností jsme přesvědčeni, že i  v současné situaci lze po 

statickém zajištění minimálně větší část areálu opravit a zachovat podstatnou část původních 

stavebních prvků, např. i formou symbolického prodeje fary popř. daru serióznímu  solventnímu 

zájemci.  
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V posledních letech například pracovníci NPÚ spolupracují formou konzultací a operativních 

průzkumů  na obnově zcela zdevastovaného hospodářského areálu nedalekého zámku v Komařicích,  

dále při opravě staticky zcela zdevastovaného zámečku Ohrazenice v Ratibořských horách, spojeného 

např. s přezdíváním velké části hlavního průčelí atd. 

 

Obecně máme podobu fary, jako jednu z reprezentativních budov v historické obci, spojenou 

především s dekorativně zdobenou fasádou. Zdejší fara je prostě jiná. Vnější podoba s nepříliš 

zdařilými poválečnými okny, slupkou dožilých eternitových šablon na šindelové krytině skrývá daleko 

archaičtější  podobu v návaznosti na starší spíše středověké objekty  nevelké pohraniční obce. I proto 

se zde zachovaly zvalbené štíty střech s dřevěnými lomenicemi, roubené stěny stodoly, tesařské 

konstrukce s archaickými spoji, větší počet trámových stropů pod dodatečnými omítanými podhledy, 

archaické pavlače na obytných traktech, hodnotné zděné schodiště s hřebínkovou klenbou, 

jednoramenná žebříková schodiště,  trámkové konstrukce vrat a historické dveře, archaické kamenné 

okenní ostění, černá kuchyně atd.  
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Zhodnocení historických dřevěných konstrukcí  

(Jiří Bláha) 

 

Krov obytné části 

Obytná část farního areálu je zastřešená krokevní konstrukcí opatřenou podélným vázáním dvojitou 

stojatou stolicí v úpravě, kdy jsou sloupky stolice v příčném směru stabilizovány dlouhými 

podkrokevními vzpěrami, které se pod hřebenem navzájem kříží. Toto řešení je vlastní spíše 

rakouskému Podunají, v jihočeské oblasti je sice známé od pozdního středověku (klášter klarisek 

v Českém Krumlově 1458/59 d), ale i tak se dochovalo jen vzácně. Na zbytku našeho území je přitom 

zcela ojedinělé (např. SZ křídlo kláštera kajetánů čp. 192/III v Praze na Malé Straně 1671/72 d).  

Krov v Malontech zatím nebyl přesně datován, vše ale nasvědčuje tomu, že vznikl při přestavbě okolo 

r. 1710, kdy obytná část fary zřejmě získala dnešní vzhled. 

Krov stodoly 

Zastřešení stodoly je provedené rovněž krovem s podélným vázáním dvojitou stojatou stolicí. 

Konstrukce relativně velkého rozpětí působí lehkým a subtilním dojmem. Přispívají k tomu i ozdobně 

vyřezávané pásky a další detaily nadstandardně kvalitního řemeslného provedení. Podle výsledků 

dendrochronologického datování (Ing. Tomáš Kyncl, DendroLab Brno) byly smrkové kmeny použité 

na stavbu krovu pokáceny na přelomu let 1719/20 (d). 

Krov chléva 

Krov chléva je v severovýchodní části vynesen nárožní podstávkou s dřevěným sloupkem a vzpěrami, 

které kombinují ozdobné řezby na hranách s profilovanými plátovanými spoji, obojí opět velmi 

přesného a kultivovaného provedení. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ: 

Tesařské konstrukce v areálu fary v Malontech zřejmě vznikly v téže době (na počátku 18. století) a 

nesou znaky jednotné řemeslné provenience. Dohromady tvoří ucelený a zároveň velmi cenný 

soubor, a to především díky neobyčejně kvalitnímu řemeslnému zpracování.  

Ve venkovském prostředí bývají ozdobně vyřezávané prvky zpravidla omezené jen na pohledově 

exponované prvky – průvlaky ve světnici, vstupní brány, sloupky v částečně otevřených kolnách.  

V měřítku celých krovů se srovnatelně kvalitní detaily objevují většinou jen u významnějších areálů či 

staveb (např. v krovech katedrál sv. Mikuláše v Českých Budějovicích nebo sv. Václava v Olomouci, či 

u jezuitských staveb a bohatších měšťanských domů v Telči)  

Konstrukce dochované v Malontech jsou dokladem vysoké úrovně regionálního stavebního tesařství 

a současně důležité úlohy produktů tohoto řemesla v kontextu dobového významu farního areálu a 

jeho odpovídající reprezentace. 

 

Ing. Jiří Bláha, Ph.D.                                     

Telč 6. 1. 2021 
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Urbanistické souvislosti 
Malonty leží v malebné kopcovité krajině severozápadního podhůří Novohradských hor v nadmořské 

výšce 681 m n. m. (nejvyšší bod). Byly založeny německými kolonisty (první písemná zmínka je z roku 

1360) ve svažitém terénu  jako typická lesní lánová ves. Osu jeho ulicové dispozice tvořil místní potok 

(zachycený na originální mapě stabilního katastru z roku 1826, dnes je zatrubněný), podél něhož byla 

vytýčena cesta, na niž kolmo navazovaly široké parcely. Jednotlivé usedlosti byly na parcelách 

umístěny nepravidelně. Přirozené centrum vesnice dosud tvoří farní kostel sv. Bartoloměje 

s hřbitovem a farou, jež byly zcela typicky založeny v nejvyšší části dlouhé vesnice, totiž v její 

východní části, stoupající k blízkým kopcům. 

Jihovýchodně od farního okrsku se v nižší poloze rozkládá protáhlá nepravidelná náves, jež byla ještě 

na počátku 19. století obklopena nepravidelnou zástavbou usedlostí.   

Po druhé světové válce bylo vysíleno německy mluvící obyvatelstvo,  což mělo za následek chátrání a 

demolice valné části původní zástavby a její nahrazování novodobými domy. Jediným pozůstatkem 

historické struktury Malont je kostelní a farní areál, který je výraznou pohledovou dominantou obce a 

zároveň  spolu vytvářejí  jedinečný urbanistický komplex. Ten  již po staletí zachovává typickou siluetu 

kostela s navazujícími budovami farního dvora, je kulturně-duchovním centrem obce a  farního 

okrsku, tvořeného několika okolními vesnicemi.  

Farní areál v Malontech je urbanisticky a stavebně-historicky velmi významným objektem. Farnost tu 

existovala již od roku 1364. Budova fary je zmiňována již v zemských deskách v roce 1598. Kostel, fara 

a škola vždy patřily k nejvýznamnějším budovám každého města, městečka, vesnice.  

Kostel svatého Bartoloměje je obklopen hřbitovem s ohradní zdí, na kterou navazuje z jihu farní areál.  

Hlavní budova fary je půdorysně uspořádána do tvaru písmene L, přičemž severní křídlo lemuje 

hřbitovní areál, kdežto východní trakt směřuje do ulice. Na zadní část hlavního traktu navazuje kolna, 

od západu je areál uzavřen stodolou a z jihu je celý komplex budov ohraničen kamennou ohradní zdí, 

k níž přiléhá chlév. Celý areál je takto zachycen již na indikační skice mapy stabilního katastru z roku 

1826. Později byl do originální mapy stabilního katastru vkreslen vyšrafovaný obdélný půdorys 

objektu severní kolny, jinak je půdorysné uspořádání budov celého areálu zachováno dodnes ve 

stejné poloze. 
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Katastrální mapy a základní fotodokumentace  
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Malonty, historická pohlednice, 
pohled od východu přes prostor 
nepravidelné návsi směrem ke kostelu 
a faře, rozloženými ve vyvýšené 
poloze nad západním koncem návsi.  
Nahoře celek, dole detail 
s vyznačením východního průčelí fary. 

 

 
Malonty, originální mapa stabilního katastru, 1826 (ČÚZK). Vyznačen kostel s farou. 
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Pohled od jihu na východní (vstupní) průčelí, foceno v roce 2016  

 
Dtto, r. 2018, po zboření jižního přístavku  



Malonty, fara čp. 25 – Památkové hodnoty areálu fary, Bloch, Hansová, Eliška, Babická, Špinarová  

(01/2021)                                                                                                                                                                    s. 13   

 
Pohled do dvora areálu fary, vlevo objekt chlévů II, zadní stranu uzavírá stodola, vpravo navazuje 

kolna a dále obytná část se sýpkou, r. 2017 

 
Pohled od západu na obytnou část s hospodářskými prostory, r. 2017 
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Situace 

 
Současná katastrální mapa s vyznačením jednotlivých stavebních částí areálu fary. 
 

  
Malonty, císařský otisk stabilního katastru z roku 1826 s vyznačením fary (ÚAZK, sign. 4437). 
Šrafovaně značeny mladší stavební úpravy z 19. století. 
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Půdorysný náčrt celého areálu (přízemí, patro)  

 
 

 
(zákres Jakub Drozda, 2017, NPÚ ÚOP ČB)
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Obytná budova fary 

Popis 
 

Obytný objekt s hospodářskými prostory je umístěn na severní a východní straně farního areálu. 

Půdorysné rozvržení do písmene L. Patrový objekt se zvlbenou sedlovou střechou  se ve svahu 

uplatňuje ve dvou výškových úrovních. Eternitová  krytina je zcela dožilá po krupobití v květnu 2016. 

Vnější  i vnitřní fasády postrádají jakékoliv dekorativní řešení. Kolem obdélných okenních otvorů 

nejsou patrné ani drobné zbytky barevně odlišného rámování. Převažující poválečné dvoukřídlé 

okenní výplně na východní i severní vnější straně postrádají drobnější dělení. Jsou osazeny ve 

špaletách obdélných okenních otvorů. Půlkruhová  dvoukřídlá vrata jako nejzdobnější prvek hlavního 

uličního průčelí mají složenou konstrukci, trámkové rámy jsou pobity profilovanými prkny do  

dekorativního tvaru kosočtverce. (Dřevěné prvky dveří  byly dodatečně dendrochronologicky 

datovány do období z let 1777- 1785). 

 

Hlavní severní trakt  

Hlavní severní trakt s novodobě upraveným vstupem vedle průjezdu i ze dvora má převážně 

jednotraktové členění v úrovni přízemí i patra. Na vstupní chodbu přístupnou z průjezdu i z vnějšího 

prostoru navazuje drobný klenutý prostor s nástupným ramenem vřetenového schodištěm 

s hřebínkovou klenbou na podestě do patra umístěným v přední části. Přední místnosti jsou klenuté. 

Vedle schodiště se uplatňuje bývalá černá kuchyně s valenou klenbou dodatečně předělené tenkou 

příčkou. Zadní místnosti jsou plochostropé. 

 

Plochostropé místnosti první patra jsou přístupné úzkou chodbou navazující na schodiště částečně 

kopírují dispoziční rozvržení přízemí. V západní části je umístěna nejprostornější místnost  objektu - 

bývalá sýpka s dochovaným původním zastropením  pohledovou dřevěnou  konstrukcí. Prostor 

prosvětlují drobné horizontálně orientované okenní otvory.  Jediná místnost s náročnější štukovou 

úpravou podhledu je umístěna na druhé straně chodby nad průjezdem. Z chodby je přístupná ještě 

dřevná pavlač s drobnými prosvětlovacími otvory vysazená na trámech stropní konstrukce průjezdu.  

 

Střešní konstrukce – nad severním traktem se uplatňuje hambálkový krov s dvojitou stojatou stolicí 

přístupný jednoramenným schodištěm z bývalé sýpky. K příčnému vyztužení konstrukce přispívají 

v plných vazbách prostřídané střechové vzpěry ukončené v krokvích a kratší mezilehlé vzpěry 

ukončené v hambálcích. Výrazným dekorativním prvkem  pásků i  vzpěr je“ mašličkový“ řezbový 

dekor a obloučkové ukončení jednostranného rybinového spoje. U vazeb s mezilehlými vzpěrami se 

uplatňuje hambálek i ve druhé úrovni páru krokví. Užší střešní konstrukce na východní straně 

s dvojitou stojatou stolicí postrádá šikmé vzpěry. 

 

Na východní straně severního traktu je ze dvora jednokřídlovými dveřmi přístupná  suterénní 

neomítaná komora s dřevěným trámovým stropem. Z této komory vystupuje jednoramenné 

žebříkové schodiště na podestu a dále do bývalého prostoru sýpky. 

 

Průjezd je obdélný a na průčelní straně je opatřen dvoukřídlými vraty, dendrochronologicky 

datovanými do 80. let 18. století. Nad překladem stávajících vrat je dochován okosený dřevěný 

překlad starších podstatně vyšších, dnes již zaniklých vrat. Plochostropý omítaný podhled je na vnitřní 

straně ukončen segmentovým cihelným záklenkem. Na částečně obnažené jižní boční stěně je zřejmá 

cihelná přizdívka navazující na starší omítkovou úpravu lomového zdiva.  
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Východní křídlo 

Obdélná patrová nepodsklepená stavba, navazující na jižní straně na průjezd. Vzhledem ke 

svažujícímu se terénu je hřeben střechy nižší, než na hlavním traktu fary. 

Stavebně historicky nejcennější částí objektu jsou plackové klenby v přízemí, které přetrvaly i zřícení 

JV nároží v úrovni patra.  

Do patra je možné vstoupit pouze dřevěným schodištem, vedoucím na pavlač obrácenou do dvora. 

Pavlač je podepřena sloupkem, ukotveným do prahového trámu pavlače prostřednictvím dekorativně 

hraněných soupků.   

V patře jsou dvě obytné plochostropé místnosti s trámovými stropy s podhledem.  

Místnosti jsou propojené dvojitými jednokřídlými výplňovými dveřmi z 19. století, zavěšenými na 

původních pantech. 

 

Fotodokumentace 

 
Východní průčelí obytné části, r. 2018 
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 vrata – lícová strana 

 

          
tesařské detaily trámků na rubové straně vrat 
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Průjezd 
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Hlavní obytný trakt fary, pohled ze dvora, r. 2020 

 
Hlavní obytný trakt fary, pohled ze dvora, detail zříceného přístavku a chodby, r. 2020
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Bývalá černá kuchyně                                                  klenba ze 17. stol. nad podestou schodiště 
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Místnost v patře 
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Foto listopad 2017 

                        

 
Foto prosinec 2020 
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Foto prosinec 2020 – zřícený trámový strop se záklopem v jižní místnosti (M 209) a výplňové dveře  
z 19. století do sousední místnosti (M 208) 
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Foto ze dvora 2020 (Gregora) 
 

 
Detail dekorativního sloupku vynášejícího pavlač, 2017  



Malonty, fara čp. 25 – Památkové hodnoty areálu fary, Bloch, Hansová, Eliška, Babická, Špinarová  

(01/2021)                                                                                                                                                                    s. 29   

 

 

 
Jednoduchý hambalkový krov 
 

 
 Jednoduchý hambalkový krov 
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2017 
 

 
2017 
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Prosinec 2020 – klenba pod zříceným nárožím v patře 
 

 

Prosinec 2020 – klenba pod zříceným nárožím v patře 
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Zbořená část u východního křídla, r. 2018 
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Výběr hodnotných interiérových dveří v obytné budově fary 

 

 
 

 

 
Fara – přízemí obytné budovy s vyznačením vybraných dveří (zeleně) 

Půdorys Jakub Drozda, 2017. 
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Fara – patro obytné budovy s vyznačením vybraných dveří (zeleně) 

Půdorys Jakub Drozda, 2017.
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D 1.10 – přízemí, nejstarší dochované dveře 

Typické barokní výplňové dveře s projmutými rohy výplní a rozvilinovými závěsy  (18. století)  
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D 2.2 – patro 

Klasicistní dvoukřídlé dveře zavěšené na kuželových závěs (1. třetina 19. století) 
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D 2.3 - patro 

Dvoukřídlé Klasicistní dvoukřídlé dveře zavěšené na kuželových závěs (1. třetina 19. století) 



Malonty, fara čp. 25 – Památkové hodnoty areálu fary, Bloch, Hansová, Eliška, Babická, Špinarová  

(01/2021)                                                                                                                                                                    s. 38   

 

D 2.4 - patro 

Dvoukřídlé Klasicistní dvoukřídlé dveře zavěšené na kuželových závěs (1. třetina 19. století) 
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D 1.1  Vstup do obytné části fary v přízemí 

Reprezentativní dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem vedoucí z přízemí do obytné části fary (1. polovina 

19. století) 
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D 1.2 - přízemí 

Dvoukřídlé pozdně barokní dveře s nadsvětlíkem na schody do obytného patra (závěr 18. století) 

s druhotně použitým krabicovým zámkem 
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D 1.5 – přízemí 

Klasicistní dveře s kovanou klikou (1. polovina 19. století) 

  



Malonty, fara čp. 25 – Památkové hodnoty areálu fary, Bloch, Hansová, Eliška, Babická, Špinarová  

(01/2021)                                                                                                                                                                    s. 42   

 

D 1.6 

Klasicistní výplńové dveře (1. polovina 19. století) 
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D 2.7 – patro východního křídla 

Jednokřídlé klasicistní dveře s kuželovými závěsy (polovina 19. století). Dveře původně dvojité, 

zachováno jen jedno křídlo. Ve špaletě táflování. 
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D 2.8 – patro východního křídla 

Jednokřídlé klasicistní dveře s kuželovými závěsy (polovina 19. století). Uložené  

v místnosti M 208. 
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Kolna 

Popis 

Na hlavní obytný trakt fary navazuje západním směrem kolna. Její stěny jsou vyzděny z kamene (na 

severní straně je díky zanedbané údržbě střechy a svodu vody zeď z části destruována). V západní 

stěně je situován jediný okenní otvor s druhotně umístěnými okosenými ostěními staršího původu. 

Otevřený vjezd je mezi sýpkou a přiléhající stodolou. Vstup do podkroví je po dřevěném schodišti při 

stěně sýpky. Krov je hambálkové soustavy se stojatou stolicí, na západní straně je ukončen valbou. 

Nad vjezdem je na stropních trámech, přesahujících překladový trám, vynesená pavlač se zábradlím, 

oddělená při jižní vaznici od podkrovního prostoru prkennou stěnou s otevřeným dveřním otvorem. 

Původní střešní krytinou byly šindele, které byly po dožití překryty eternitovými šablonami. 

 

Fotodokumentace 
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Stodola 

Popis 

Západní strana areálu je vymezena navazující pilířovou průjezdnou stodolou. Z kamene zděné pilíře 

s vloženou trámovou výplní se uplatňují pouze na vnějším obvodu areálu, tedy na západní a jižní 

stěně objektu, zbylé stěny jsou zděné (severní ke kolně obsahuje tři štěrbinové otvory). Vrata jsou 

dvoukřídlá, točnicová. Konstrukce krovu je hambálková se stojatou stolicí; na jihu přesahuje rovina 

střechy  bedněný štít a v přesahu se uplatňuje strmé zdobné polovalbové ukončení; na severu je 

spolu s kolnou ukončení valbové (s pozůstatkem bednění s nakládacím otvorem v někdejším štítu 

původně samostatně stojící stodoly před mladším přistavěním kolny na severu). Původní šindelová 

krytina byla dodatečně překryta eternitovými šablonami. Pozoruhodné a cenné je zde precizní, 

rozsáhlé zdobné řemeslné zpracování konstrukčních prvků krovu a vrat. Prostřednictvím provedené 

dendrochronologické analýzy lze stavbu (a to konstrukci krovu s stěn!) datovat na počátek 18. století 

– na stavbu bylo použito dřevo smýcené roku 1719. Z typologického hlediska se tak jedná o jednu 

z nejstarších známých konstrukcí pilířové stodoly. 

 

Fotodokumentace 

 
Pohled od západu 
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Pohled ze dvora 

 
Jihozápadní nároží stodoly 
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Okenní otvor v severním úseku západní obvodové stěny stodoly 

 

 
Průhled krovem stodoly směrem k jihu 
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Detail krovu s jižním vazným trámem, pohled k jihu 

 
Detail krovu s jižním vazným trámem 
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Detail spoje stojatého sloupku, vzpěr a vazného trámu 

 
Detail spoje sloupku stojaté stolice, pásků a vazného trámu 
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Severní část stodoly pohled od jihu 
 
 

 
Detail profilovaného vybrání střední partie překladu u východních vrat 
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Chlév 

Popis 

Na jižní straně areálu ke stodole přiléhá budova chléva. Stěny jsou z kamenného zdiva, na koruně 

jsou viditelně umístěny pozednice, podstřeší na podélných stranách je upraveno záklopem. Větší část 

budovy je zaklenuta plackovou klenbou do pasů a staticky zajištěna kleštinami. Jedná se o prostory 

chléva pro dobytek (stáj pro koně je umístěna v přízemí jižní obytné budovy). Na východní straně je 

při ohradní zdi chlívek a nad ním prostor s drobnými otvory pro drůbež; na straně do dvora pak 

otevřené podstřeší, přičemž nároží tvoří sloupek. Pásky, zajišťující pevnost sloupku v nároží, mají 

precizně a zdobně provedené spoje a spodní hrany (analogicky provedené jako u krovu stodoly a 

sýpky). Krov je hambálkový s mírnými námětky, všechny konstrukční prvky i střešní latě jsou i zde 

ručně tesané. Střecha je na štítové straně zakončena drobnou strmou polovalbou v úrovni přesahu 

střechy (analogicky jako u stodoly a jižní obytné budovy). Na straně do dvora je vikýř s nakládacím 

otvorem a přesahující střecha kryje zápraží. Štít je bedněný s otvory pro holuby. Původní krytina byla 

šindelová, později překrytá eternitovýni šablonami.  

Východní část jižní strany areálu je vymezena kamennou ohradní zdí s pultovým zakončením koruny, 

krytým pálenými taškami bobrovkami. Zeď je prolomena brankou s trámovými překlady. Východně 

od branky je umístěno drobnější čtvercové okno (dnes zazděné) s kamenným ostěním s náběhy 

okosení ve spodní třetině výšky stojek a s okosením v horních dvou třetinách a na překladu, 

odpovídající pozdně středověkému způsobu zdobného opracování. 

 

Fotodokumentace 

 

 



Malonty, fara čp. 25 – Památkové hodnoty areálu fary, Bloch, Hansová, Eliška, Babická, Špinarová  

(01/2021)                                                                                                                                                                    s. 56   

 

 

 

 

 



Malonty, fara čp. 25 – Památkové hodnoty areálu fary, Bloch, Hansová, Eliška, Babická, Špinarová  

(01/2021)                                                                                                                                                                    s. 57   

 

 

 



Malonty, fara čp. 25 – Památkové hodnoty areálu fary, Bloch, Hansová, Eliška, Babická, Špinarová  

(01/2021)                                                                                                                                                                    s. 58   

 

 

 

 



Malonty, fara čp. 25 – Památkové hodnoty areálu fary, Bloch, Hansová, Eliška, Babická, Špinarová  

(01/2021)                                                                                                                                                                    s. 59   

 

 

 

           

 



Malonty, fara čp. 25 – Památkové hodnoty areálu fary, Bloch, Hansová, Eliška, Babická, Špinarová  

(01/2021)                                                                                                                                                                    s. 60   

Jižní ohradní zeď  
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Dendrochronologické vyhodnocení (stodola a vjezdová vrata v průjezdu 

obytné budovy fary (Tomáš Kyncl, DendroLab Brno) 
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je-ce05 x AB   3,18; 4,84 70,7%; 82 

becker x AB   4,39; 5,06; 70,7%; 82 

sm-ce05 x PC   3,14; 4,73; 62,8%; 129 

U65malonty-kostelPC1 x PC 6,45; 8,26; 75,7%; 101 


