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HISTORICKÉ KONSTRUKCE - INVENTARIZAČNÍ KARTA

  umístění:       přízemí, severní fasáda domu
  typ konstrukce:      vstupní dveře a ostění, D01  rozměry: 1180x1970mm

popis:
- pískovcové ostění, s nadsvětlíkem, bohatě profilované (pozdně barokní, konec 18. stol.), se střapci, s 
kartuší s číslem popisným, navazující na kamený sokl

- dvoukřídlé rámové dveře s profilovanými (orámovanými) výplněmi (konec 18. stol.), s profilovaným 
středním sloupkem (klapačka), zvýrazněným soklem a ozdobnou hlavicí

- krabicový kovaný zámek (druhá pol. 19. stol.), s litinovou klikou (zvenku zdobená lví hlavou)

- kovaná spínaná mříž v nadsvětlíku

- zabezpečovací dřevěná zasouvací závora zapuštěná ve zdivu

- 4 křížové kované závěsy s opěradlem

- 2 kované nasazené zástrčky na jednom dveřním křídle

- 3 tabulková neotvíravá výplň nadsvětlíku

- zaklenuté nadpraží a otevřené ostění v interiéru

stávající stav:
- prakticky intaktní stav, zámek pozdějšího data

návrh obnovy:
pískovcové ostění -    očištění, nátěr
dveřní křídla -   odstranění zdegradovaných a historicky nevhodných nátěrů, doplnění  
    chybějící patky od sloupku, 
    nátěr olejovými barvami na základě stratigrafického průzkumu
mříž    konzervace, nátěr
zámek, závěsy, zástrčky repase, konzervace, nátěr
dřevěný rám nadsvětlíku repase, nátěr

HISTORICKÉ KONSTRUKCE - INVENTARIZAČNÍ KARTA

  umístění:       interiér, místnost č. 1.09
  typ konstrukce:      interiérové okno    rozměry: 890x1375mm

popis:
- jednoduché čtyřkřídlé pozdně barokní okno

- poutec a sloupek člení rám do „kříže“ na 4 části, v profilaci z „venkovní“ strany výrazný obloun

- výplň bez zasklení tvoří laťování (latě s trojúhelníkovým profilem)

- kované úhlové okenní závěsy s opěradlem, zdobené

- kované rohovníky, zdobené

- kované úchyty křídel a dvojité obrtlíky osazené na rámu

stávající stav:
- prakticky intaktní stav, vzácný případ interiérového barokního okna

návrh obnovy:
konzervace, repase, nátěry, doplnění 1 obrtlíku
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Objekt bývalé fary (1791) je součástí podhorského barokního areálu 

spolu s kostelem sv. Josefa a morovým sloupem. Leží na dohled od 

domu donátora a stavebníka celého areálu Josefa Kittela (dnes Muzeum 

doktora Kittela). Všechny objekty jsou samostatné kulturní památky. Další 

dostavby a přístavby se v unikátním areálu jeví jako nadbytečné. Je třeba 

zvýraznit jeho zřejmé hodnoty. Ty byly narušeny opravami ve 20. stol. i 

v nedávné době. Památková obnova fary nemění hmotu ani zastavěnou 

plochu domu. 

Fasády v přízemí budou opraveny vápennou omítkou, včetně soklových partií. 

Restaurátorským způsobem bude přistoupeno k opravám pískovcových ostění 

oken a dveří, vstupním dveřím a mřížím. V přízemí budou osazeny repliky barokních 

špaletových oken. Vyměněna bude střešní krytina z přírodní břidlice, obklad 

patra bude z ručně štípané sekundárně použité břidlice menšího formátu. Při 

stavebních úpravách se počítá s minimalizací zásahů do historických konstrukcí.

Ve východní části přízemí jsou prostory pro akce farní komunity, v 

západní části přízemí je bistro a sociální zázemí pro turisty. V patře 

jsou 3 apartmány pro rezidenční pobyty. Část prací v interiéru spočívá 

v restaurování stávajících výplní dveřních, resp. okenních otvorů. Část 

dlažeb bude přeložena, fošnové podlahy budou restaurovány. Betonové 

podlahy budou vyměněny za dlažby s provětrávanou vrstvou. Nové 

sociální zázemí bude vloženo formou boxů.

Prostor v podzemí domu, místo v šeru, tichu, s živou vodou 

(pramenem), určené k meditaci, je ponecháno bez úprav. Před 

severní fasádou domu, na ose spojující kostel s farou, stojí Morový 

sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (1772). Úprava okolí sloupu 

vychází ze skutečného historického stavu (zbytky štětové dlažby a 

obrubníků). Budou doplněny betonovými deskami rozvolněnými do 

travního porostu. Inscenaci biblických příběhů můžeme pozorovat v 

soustředných kruzích z různé perspektivy, tak jako lidé tehdejší doby.


