Selské baroko na Blatech – Záblatíčko
Z

áblatíčko (dříve Malé Záblatí) je místní částí obce Dříteň. Dnes má přibližně 80 obyvatel (stav v roce 2016). Obec se nachází na návrší nad jinak plochou krajinou historických Zbudovských blat. Názvy Malé a Velké
Záblatí se používaly dle Pamětní knihy kostela svatého Vojtěcha až do
roku 1923. V roce 1924 farář poprvé užívá název Záblatíčko.

První zmínky o vsi jsou z roku 1490. Ve 14. a 15. století patřilo Malé Záblatí do majetku tvrze Chvalešovice. Na konci 15. století přešla tvrz krátce do majetku pánů z Libějovic. V roce 1598 koupil Chvalešovickou tvrz
i s vesnicemi Malé a Velké Záblatí Bohuslav Malovec z Dřítně a Vlhlav.
Po porážce stavovských vojsk v bitvě u Záblatí propadlo celé Malovecké panství roku 1623 do majetku Dona Baltasara de Marradas, sídlícího
na Hluboké. Dalším vlastníkem panství hlubockého, a tím i Malého
Záblatí, byly Schwarzenbergové.

Kostel svatého Vojtěcha na návrší je významnou krajinnou dominantou
a patří k nejmladším římskokatolickým památkám v kraji. Byl postaven
z iniciativy občanů Malého Záblatí kvůli poměrně velké vzdálenosti od farnosti na Bílé Hůrce, kam Malé Záblatí původně patřilo. Vysvěcen byl
26. dubna 1903. V jeho sousedství stojí starší výklenková kaple, která nese v průčelí křídlového štítu dataci 1826. Fara se ke kostelu začala
stavět na jaře v roce 1905 a již v říjnu roku 1905 se do ní nastěhoval první
farář Jan Špaček.
Záblatíčko bylo navrženo k prohlášení za vesnickou památkovou zónu,
protože se tu nachází poměrně zachovaný soubor lidové architektury.
Půdorysná struktura vesnice se dodnes dochovala bez výraznějšího novodobého narušení. Náves je lemovaná většinou poměrně mladou, podélně
orientovanou zástavbou velkých usedlostí s vjezdy. Nejlépe se dochovala
dvojice usedlostí na severní části návsi čp. 9 a 33 s raně eklektickou fasádou a čp. 10 s geometrickou fasádou datovanou 1909. Mimořádně hodnotný je však areál kovárny s chalupou čp. 14 uprostřed návsi, dochovaný
v nenarušené podobě z 2. poloviny 19. století. Mezi Záblatíčkem a Záblatím (dříve Velké Záblatí) stojí kříž na památku bitvy u Záblatí. V této první
důležité bitvě třicetileté války tu bylo v roce 1619 poraženo vojsko českých
stavů vedené generálem Mansfeldem habsburskou armádou císařského
maršála Buquoye.
Pod návrším u vlakové zastávky se nachází přírodní rezervace Radomilická mokřina, vyhlášená roku 1991. Tato rezervace zahrnuje nivu Radomilického potoka, který je s délkou 21,3 km po Zlatém potoce druhým nejdelším přítokem řeky Blanice, a menší rybník v těsné blízkosti. Předmětem
ochrany jsou mokřady s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů typických pro mokřadní vegetaci. Současně se jedná
o významné hnízdiště a stanoviště vodního ptactva. Nezanedbatelný je
i krajině ekologický význam mokřadu.

  Foto č. 1
Kostel sv. Vojtěcha se stejnojmennou výklenkovou kaplí se nachází v dominantní poloze na návrší
nad obcí v její jižní části. Architektonicky zajímavá stavba novogotického kostela s cennými historickými
konstrukcemi a s hodnotnými architektonickými a stavebními prvky.
Obzvláště cenné je zaklenutí křížovou klenbou s klínovými žebry dosedající na konzole obráceného jehlanu
v lodi a sklenutí presbytáře křížovou
klenbou a paprsčitým závěrem, dále
vstupní portály a okenní otvory. Kostel s barokní kaplí tvoří významný
urbanistický celek.

   Foto č. 2
Detail dveří se zdobným kováním
na kostele sv. Vojtěcha.
  Foto č. 3
Zděná boží muka při cestě do Záblatí
(stav v roce 1996 před zřícením). Boží
muka z 2. poloviny 18. století jsou typově příbuzná stavbám spojovaným
s událostmi válek o dědictví rakouské v polovině 18. století, písemně ani
nálezově neprokázáno. Boží muka
stojí nedaleko místa, kde se odehrála
bitva u Záblatí v roce 1619. Původní
boží muka byla zničena a na jejich
místě byla v roce 2008 postavena
replika.

     Foto č. 4
Areál kovárny s chalupou čp. 14 uprostřed návsi dochovaný v nenarušené podobě z 2. poloviny 19. století.
Na vlastní kovárnu s půlelipticky zaklenutou podsíní pracovního prostoru
navazuje chalupa se segmentovým
vjezdem a dochovanými vraty.
    Foto č. 5
Pohled na kostel sv. Vojtěcha
v Záblatíčku od jihu (ze silnice mezi
Radomilicemi a Strpí) na kresbě
Aloise Terše z roku 1941.

    Foto č. 6
Vstup do přírodní rezervace Radomilická mokřina nacházející se pod
návrším s kostelem sv. Vojtěcha.
   Foto č. 7
Výklenková kaplička sv. Vojtěcha
s křídlovým štítem a litinovým křížem, datována 1826. Jeden z nejranějších projevů selského baroka.
  Foto č. 8
Chalupa č. 41 s polovalbovou doškovou střechou (r. 1723) na dobové
fotografii (nedatováno). Objekt dnes
již neexistuje.

Selské baroko na Blatech – Malešice
Družstevní lihovar v Malešicích
Stavba lihovaru v Malešicích začala v roce 1914 na části
pozemku bývalého obecního pastviště, který byl
k tomuto účelu prodán zakládajícím členům družstva
za 700 korun. Budova lihovaru byla definitivně dokončena v roce 1916. Původně se skládala z kanceláře, tří
pokojů, prádelny brambor, kotelny, destilační síně, sladovny, skladiště lihu a kvasírny, nad níž se nacházely
sýpky s ječmenem. Parní stroj a kotel, které sloužily
k výrobě destilátů, zhotovila a do lihovaru dodala firma
Leopold Schifauer z Klatov. V roce 1930 došlo k elektrifikaci lihovaru, do té doby byly místnosti osvětlovány
pouze petrolejovými lampami. Kromě běžných udržovacích oprav proběhly větší stavební úpravy v roce
1935, kdy se rekonstruovala sladovna a nad skladem
lihu, bramborárnou, uhelnou a kvasírnou byla položena
nová střecha z eternitu.
Dlouholetým správcem lihovaru byl strojník Josef Hanyka, absolvent lihovarnického kurzu, který měl v roce
1918 za sebou již šestiletou praxi v oboru. Jako správce
lihovaru působil až do poloviny roku 1950, kdy požádal vzhledem ke svému stáří o rozvázání pracovního
poměru. V lihovaru se pracovalo během tzv. „lihovarské kampaně“ sedm měsíců v roce zpravidla jen přes
den. Během tohoto období pobíral Hanyka měsíční
mzdu ve výši 800 Kčs. Pracovní doba začínala v půl
sedmé ráno a končila ve tři hodiny odpoledne. V lihovaru byli zaměstnáni podle potřeby dva až tři dělníci,
jejichž denní mzda se v letech 1918 až 1938 pohybovala
v rozmezí 10–15 Kčs. Během jednoho pracovního dne
dělníci zajišťovali dvě zapářky – jednu bramborovou
a druhou melasovou (od roku 1933 pouze dvě bramborové). Potřebné množství brambor k výrobě lihovin se
vykupovalo jednak od samotných družstevníků, jednak
od Družstva pěstitelů zemáků v Německém Brodě
(dnes Havlíčkův Brod). Dostatečný přísun vody do lihovaru pak zajišťovaly rybníky „Strouha“ a „Pustý“, které
se nacházejí v jeho těsné blízkosti.
Při založení v roce 1914 čítalo družstvo 16 členů, kteří
pocházeli z Malešic a sousedních obcí (Temelín, Lhota
pod Horami, Chvalešovice a Sedlec). Ze svého středu
si jednotliví členové volili představenstvo, které mělo
na starosti všestrannou správu a řízení družstva,
a dozorčí radu, jež zajišťovala evidenci výroby a řádné
vedení účetních knih. První představenstvo družstva,
které bylo zvoleno na valné hromadě 26. dubna 1914,
se skládalo z Matouše Mikeše z Malešic (představený družstva), Josefa Zelenky ze Sedlce (náměstek),
Františka Našince z Temelína (přísedící) a Antonína
Petříka ze Lhoty pod Horami (přísedící). Pokladníkem
byl zvolen Václav Pekárek z Malešic. Do roku 1924 se
družstvo stihlo rozrůst o dalších 15 členů a v roce 1938
již sdružovalo 45 osob. V roce 1948 byla do lihovaru
zavedena Národní správa.
Zdroj: Státní okresní archiv České Budějovice, fond
Družstevní lihovar Malešice, fond Archiv obce Malešice.
(Zdroj: Státní okresní archiv České Budějovice, fond
Družstevní lihovar Malešice, fond Archiv obce Malešice.
Autor textu: Mgr. Tomáš Hunčovský)

P

rvní písemná zmínka o obci pochází z roku 1227. Ves kdysi patřila
do majetku ženského benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském
hradě, jehož zakladatelkou byla Mlada, sestra knížete Boleslava II,
českého knížete z rodu Přemyslovců. Za husitských válek byly řádové sestry donuceny klášter sv. Jiří opustit. Klášterní majetek propadl
husitské šlechtě nebo králi Zikmundovi, který ho rozdělil mezi své přívržence. Malešice spolu s dalším majetkem získal roku 1437 Jan Smil
z Křemže. Nedržel je však dlouho, neboť byl v roce 1439 zajat Oldřichem
z Rožmberka, který ho roku 1447 připravil o život a jmění. Od zadluženého Rožmberka přešly Malešice spolu s Bílou Hůrkou do majetku rodu
Malovců z Libějovic, kteří je drželi až do třicetileté války. Po roce 1620
však byly Václavu Malovcovi statky pro jeho účast ve stavovském povstání konfiskovány a jeho majetek spolu s celým hlubockým panstvím
získal císařský generál Don Baltazar de Marradas. V roce 1661 panství,
k němuž patřily i Malešice, koupili Schwarzenbergové.
Součástí Malešic je též osada Bílá Hůrka s gotickým kostelem svatého
Štěpána. Jedná se o architektonicky zajímavý areál hřbitovního kostela se zvonicí a kaplí Panny Marie Lurdské. Kostel pochází z doby kolem
roku 1300, od roku 1354 je uváděn jako farní. V interiéru je hrobka rytířů

  Foto č. 1 – Kaple sv. Jana
Nepomuckého
V soupisu kaplí, který v roce 1842 prováděl farář z Bílé Hůrky, není stavba
ještě uvedena. Postavena byla patrně
někdy těsně před rokem 1880, neboť
v tomto roce byla vysvěcena bělohůreckým farářem Janem Stěchem
druhou neděli po Velikonocích
dne 11. dubna 1880 za velké účasti
místních obyvatel.
Na žádost obyvatel Malešic svolil
českobudějovický biskup Jan Valerián
Jirsík listinou ze 4. ledna 1880 sloužit
v kapli mši vždy 16. května na svátek
sv. Jana Nepomuckého. Tato listina

s podpisy generálního vikáře českobudějovické diecéze Vojtěcha Mokrého a kancléře Františka Janského byla
zasklena do rámů a následně zavěšena v kapli na stěnu poblíž oltáře. Dle
autentiky neboli církevní listiny ověřující pravost svatých ostatků obsahoval přenosný oltář v kapli ostatky
sv. Justina a Konstantina.
(Zdroj: Státní okresní archiv České
Budějovice, fond Farní úřad Bílá Hůrka,
fond Archiv obce Malešice.
Autor textu: Mgr. Tomáš Hunčovský)
  Foto č. 2
Družstevní lihovar na pohlednici,
kolem roku 1930.

z Malovic. V roce 1773 byla ke kostelu přistavěna věž a roku 1891, za finanční podpory bývalých osadníků v Americe, kaple Panny Marie Lurdské. Z této doby také pochází současná podoba kostela.
Malešice jsou obcí s rozlehlou oválnou návsí. Mezi nejstarší objekty,
které nesou znaky typické blatské architektury, patří usedlost čp. 3.
Do návsi se tradičně obrací štítovým průčelím domu a sýpky. Nejvýraznějším zdobným prvkem je dekorativní vlys s protínajícími se kruhy
nad kordonovou římsou. Mezi dům a sýpku je vložena brána se stlačeným obloukem nadpraží. Štítově orientovanou usedlostí je také čp. 18.
Průčelí domu je nenápadné, s polovalbovým štítem lemovaným lizénou
s jemným zubořezem. Dominantní je především ohradní zeď s půlkruhově klenutou bránou a brankou. Její korunu zdobí nápadná cihelná balustráda. Jasný klasicizující vliv je patrný i usedlosti u čp. 10, dům však
má vůči návsi již podélnou orientaci. Většina ostatních usedlostí byla
upravována v průběhu 20. století. Některé starší objekty, v duchu tradice bohatého dekoru, kopírují dobové architektonické vzory. Výzdoba
průčelí domů čp. 13, 27 a 31 je inspirována secesí. Za pozornost také
stojí historizující návesní kaple sv. Jana Nepomuckého a kovárna.

 Foto č. 3
Dobová fotografie pravděpodobně
členů družstva lihovaru v Malešicích.
Nedatováno.

Ve venkovské architektuře jsou neobvyklé hlavy amoretů vložené do stylizovaných nadokenních říms a vrcholu
rámování vjezdových vrat.

  Foto č. 4
Vůči návsi podélně orientovaný dům
usedlosti čp. 33, kombinující na průčelí dekorativní prvky inspirované
klasicistní architekturou a secesí,
získal svou dnešní podobu v období
2. čtvrtiny 20. století.

 Foto č. 6
Statek čp. 6. Přízemí domu i navazující ohradní zeď je zdobena střízlivou
klasicizující rustikou, stylizovaný
stupňovitý štít je inspirován neogotickým slohem.

 Foto č. 5
Dekorativní výzdoba hlavního průčelí
domu usedlosti čp. 31 čerpá inspiraci z historizujících slohů a secese.

 Foto č. 7
Malešice, Indikační skica stabilního
katastru z roku 1827, BUD197.

Selské baroko na Blatech – Radomilice
R

adomilice jsou jednou z devíti osad obce Dříteň. Leží na okraji
národopisné oblasti tzv. Zbudovských blat a trvale zde žije
přibližně 65 obyvatel (stav v roce 2016).

První písemná zmínka o tvrzi v Radomilicích pochází asi z roku 1410.
Stávala na místě dnešního schwarzenberského dvora (čp. 10), který
je zapsanou kulturní památkou. Původně to byla tvrz rodu Malovců
a v roce 1410 ji vlastnil Dobeš Malovec z Libějovic. Od roku 1508 byla
tvrz v majetku Zdeňka Lva z Rožmitálu. Po jeho smrti roku 1535 se
jeho synu Adamovi nepodařilo udržet rodové jmění, které přenechal
věřitelům a odešel z Čech. Roku 1560 se majitelem tvrze stává
Mikuláš Kořenský z Terešova, který ji pravděpodobně nechal renesančně přestavět.
Kořenští z Terešova náleželi ve své době mezi nepočetné zámožné
rytířské rodiny, tomu zřejmě také odpovídala přestavba tvrze, která mohla být hlavním rodovým sídlem. V roce 1671 prodává vdova
po Václavu Lukáši Kořenském, Barbora ze Rzavého, panství Radomilice Janu Adolfovi ze Schwarzenbergu, čímž končí rezidenční funkce
tvrze a panství je přičleněno k Hluboké.
V areálu dvora dochází k raně barokní přestavbě, která zahájila postupnou přeměnu tvrze v hospodářský dvůr. V době barokní byl dvůr
rozšířen o severní křídlo a v závěru 19. století či počátkem 20. století
vznikly pomocí novodobých technologií s použitím litinových prefabrikátů chlévy tvořící východní křídlo dvora. V 80. letech 20. století
dochází ke zboření stodol na jihu areálu, o kterých lze z dochovaných
fotografií usuzovat, že byly barokní či klasicistní. Obytná část dvora
v sobě pravděpodobně dodnes skrývá původní zdivo tvrze.

  Foto č. 1
Samostatně stojící roubená stodola, která je situována na jihozápad
od schwarzenberského dvora,
pochází pravděpodobně z 18. století. Bezpečně je zachycena na mapě
stabilního katastru z roku 1837.
Stodola představuje vzácně dochovanou památku tohoto typu,
protože barokní a klasicistní stodoly, které se nacházely na jihu
dvora, byly v osmdesátých letech
20. století zbořeny. Střešní konstrukce stodoly je tvořena tzv.
hambalkovou soustavou (vodorovný prvek - hambalek spojuje dvě
protilehlé krokve), která se na našem území používala ve staveb-

nictví do 1. poloviny 19. století, kdy
začala být postupně vytlačována
soustavou Ránkovou nebo vaznicovou. Místní obyvatelé nazývali
stodolu ve dvacátých letech
20. století „dřevěnou stodolou“
a rovněž křižovatka, která se poblíž stodoly nachází, byla označována jako křižovatka „U Dřevěné
stodoly“. Stodola, jako součást
hospodářského dvora, patřila
po svém zbudování Schwarzenbergům, kterým však byl celý areál v rámci první pozemkové reformy v roce 1922 zabaven. V tomtéž
roce jej zakoupil s 92 hektary půdy
Jan Hozman z Bílenic na Horažďovicku a stodola tak přešla do jeho

Dnes je areál dvora tvořen souborem hospodářských budov po obvodě téměř čtvercového půdorysu a samostatně stojící roubenou stodolou. Památkově nejhodnotnější částí dvora je západní křídlo – špýchar ze 16. století se zachovalými valenými klenbami s trojbokými
lunetami a se zbytkem křížových kleneb sklenutých na středový pilíř.
Dochovaná roubená stodola s hambalkovým krovem před vstupem
do dvora je dnes vzácnosti. Pochází patrně z 18. století, bezpečně je
zachycena na mapě stabilního katastru z roku 1837.
Lidová architektura Radomilic byla, podobně jako v okolních vsích,
ovlivněna zednickými mistry působícími na Zbudovských blatech.
Současná podoba usedlostí je však poznamenána stavebními úpravami na konci 19. na počátku 20. století a modernizačními zásahy doby
nedávné. Jedinou dobře dochovanou stavbou je tak usedlost
čp. 9 z roku 1853 se štíty nesoucími typické zdobné prvky ve stylu
selského baroka. Ojedinělou památkou svého druhu v regionu je zmíněná mohutná roubená stodola.
Nedaleko obce se nachází chráněné archeologické naleziště, tzv. sejpy, které jsou pozůstatky po středověkém rýžování zlata v této oblasti. Okolí Radomilic je známé i jako naleziště vltavínů typu green apple.
Mezi obcemi Záblatí a Radomilice se nachází přírodní rezervace Radomilická mokřina, vyhlášená roku 1991. Tato rezervace zahrnuje nivu
Radomilického potoka, který je s délkou 21,3 km po Zlatém potoce
druhým nejdelším přítokem řeky Blanice, a menší rybník v těsné blízkosti. Předmětem ochrany jsou mokřady s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů typických pro mokřadní vegetaci. Současně se jedná o významné hnízdiště a stanoviště vodního
ptactva. Nezanedbatelný je i krajině ekologický význam mokřadu.

vlastnictví. Ve druhé polovině
20. století ve dvoře hospodařilo
Jednotné zemědělské družstvo
Dříteň. V současnosti je v soukromých rukách. Dvůr se stodolou je
od roku 1958 veden jako kulturní
nemovitá památka.
   Foto č. 2
Boží muka z 2. poloviny 18. století,
vzhledem ke své podobě mohou
být spojována s událostmi bitvy
u Zahájí v roce 1742, písemně ani
archeologicky nedoloženo.
   Foto č. 3 a 4
Usedlost čp. 9 z roku 1853 se štíty
ve stylu selského baroka.

  Foto č. 5
Usedlost čp. 4 na dobové fotografii.
Nedatováno. Štít usedlosti,
datovaný do roku 1849, představuje ranou podobu selskobarokní
výzdoby.
 Foto č. 6
Radomilická mokřina – přírodní
rezervace zahrnuje nivu Radomilického potoka a menší rybník v těsné blízkosti. Předmětem ochrany
jsou mokřady s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů typických pro
mokřadní vegetaci.

Selské baroko na Blatech – Strachovice
V

esnice Strachovice leží na severním okraji Zbudovských blat
přibližně 3 km na západ od Dřítně. Nachází se pod návrším
Bílá Hůrka, která zdaleka upoutává svou dominantou – kostelem
sv. Štěpána viditelným z dalekého okolí. První písemná zmínka
o vesnici pochází z roku 1386, kdy obyvatelé Strachovic byli povinni odvádět stálý plat faráři v Bílé Hůrce. Strachovice patřily
do poloviny 17. století k radomilickému panství, roku 1711 byla vesnice připojena k protivínskému panství, které téhož roku zakoupil
Adam František ze Schwarzenbergu. V držení tohoto rodu zůsta-

ly Strachovice až do roku 1850, kdy se v důsledku státoprávních
změn staly samostatnou obcí. Tak setrvaly až do roku 1962, poté
do roku 1976 patřily pod obec Záblatí a následně se staly osadou
obce Dříteň, jejíž místní částí jsou dodnes.

  Foto č. 1 – Usedlost čp. 18

dne – ráno, v poledne a večer, případně na poplach při propuknutí
požáru a během poslední cesty
na hřbitov. V průběhu 1. světové
války, kdy se rakousko-uherská
vláda snažila rekvírovat veškerý
kov a zvony na lití nových kanonů,
byl zvon z kaple potají sňat a zakopán na zahradě u obecní kovárny.
Přestože četnictvo tehdy celý případ přísně vyšetřovalo a strachovický starosta se v této záležitosti
několikrát ocitl u výslechu před
soudem, nic se neprozradilo. Prozradit se však ani nemohlo, protože sejmutí a uschování zvonu se
odehrálo v naprostém utajení. Teprve po válce vyšlo najevo, že zvon
z kaple sundal s pomocí několika
dalších osob syn strachovického
kováře František Hojsa, který jej
posléze na kapli znovu umístil.

  Foto č. 2 – Situační plán obce
Strachovice z roku 1922
  Foto č. 3 – Usedlost čp. 15
Usedlost postavená na starších
základech patrně z 18. století.
Vstupní průčelí upravené roku 1922
s typickou štítovou nástavbou
nad centrálním průjezdem nese
zdobné prvky inspirované městským prostředím. Použité dekorativní prvky vykazují vliv modernistické architektury.
 Foto č. 4 – Dům čp. 28
Podélně orientovaný dům s fasádou zdobenou typickými prvky
počátku 20. století – výrazně profilované okenní šambrány s lichoběžníkovým hlavním klenákem,

bosovaná nároží a centrální průjezd. Podle datace na fasádě bylo
průčelí upraveno v roce 1911. Dům
byl původně součástí (výměnkem)
sousední usedlosti čp. 11.
 Foto č. 5 – Návesní kaple
sv. Jana Nepomuckého
Zděná stavba typologicky vycházející z tvarů konce 18. a počátku
19. století, postavená na příčně
obdélném půdorysu, orientovaná
k jihu. Výzdobu tvoří obraz sv. Jana
Nepomuckého.
V obecní kronice obce Strachovice
se můžeme dočíst o zvonu, který do kaple darovali v roce 1903
strachovičtí manželé Jan a Marie
Krejcarovi z domu čp. 2. Tímto
zvonkem bylo obyvatelům Strachovic vyzváněno třikrát během

Z lidové architektury se zachovalo několik pozoruhodných usedlostí obklopujících trojúhelnou náves. Reprezentují podobu venkovských statků v prvních desetiletích 20. století. Jak dokládá stabilní katastr z roku 1827, náves na počátku 19. století obklopovaly
vesměs statky s tradiční trojstrannou dispozicí a dvouštítovým
průčelím. Značná část hospodářských objektů, včetně příčně
postavených stodol, měla stále ještě roubené konstrukce.
Stejně jako v jiných vsích byla starší podoba usedlostí v průběhu
19. a na počátku 20. století přestavěna a štítové dispozice byly
až na výjimky nahrazeny dispozicemi s podélně orientovanými
průčelími, které více vyhovovaly rozvíjející se zemědělské výrobě.
Pěknou štítovou dispozici si zachovaly např. usedlosti čp. 6 a 18,
podoba průčelí je však také až dílem počátku 20. století. Na jižní
straně návsi jsou zachovány pěkné ukázky podélně orientovaných
průčelí (čp. 10, 28) z počátku 20. století. Staršího původu je zřejmě
obytné stavení čp. 21 s jednoduše členěným štítem a větracími
průduchy ve tvaru kříže.

 Foto č. 6 – Boží muka
Na křižovatce cest do Záblatí
a ke kostelu na Bílé Hůrce, asi 1 km
západně od vsi, stojí krajinářsky
velmi působivá boží muka z doby
kolem poloviny 19. století. Štíhlý
hranolový dřík je na severní stěně
prolomen výklenkem, v němž býval umístěn zasklený obraz Panny
Marie Růžencové. Boží muka završuje nízká jehlancová střecha.
-------------------

Zdroj:
Státní okresní archiv
České Budějovice, fond Farní úřad
Bílá Hůrka, fond Archiv obce
Strachovice, fond MNV Strachovice
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Selské baroko na Blatech – Velice
V

esnice Velice pravděpodobně vznikla během soustavné kolonizace královského území na hlubocku ve 13. století nebo nejpozději v první polovině 14. století a připadala pod správu hradu Hluboká. Ve středověku tvořilo Velici jedenáct poddanských
usedlostí. S hlubockým panstvím vesnice sdílela společné osudy až do konce feudalismu. V letech 1850 až 1868 byla Velice
osadou obce Chlumec. Samostatnou obcí byla až do roku 1960. Od tohoto roku jsou jednou z místních částí obce Dříteň.
Z památek lidové architektury se kolem prostorné trojúhelné návsi zachovala řada mohutných patrových statků. Jejich současná
podoba je výsledkem přestavby starších zděných staveb na konci 19. a na počátku 20. století. Jak dokládá stabilní katastr z roku
1827, náves obklopovaly vesměs statky s tradiční trojstrannou dispozicí a dvouštítovým průčelím. Není bez zajímavosti, že v době
mapování byly u čp. 1 a čp. 15 ještě dochovány patrně gotické roubené polygonální stodoly. Dvouštítové dispozice byly s rostoucími nároky na skladovací a provozní prostory usedlostí v průběhu 19. století nahrazeny dispozicemi s podélně orientovanými
průčelími. Dokladem jsou zejména statky na severní straně návsi (čp. 17, 18) upravované v prvních desetiletích 20. století. Dům
čp. 2 na východní straně návsi je zřejmě pozůstatek starší zástavby z 18. století. Některé usedlosti podél návsi byly modernizovány a ztratily historický charakter.

 Foto č. 1 a 2 – Návesní kaple
sv. Rodiny, interiér
Pseudogotická kaple byla postavena
v roce 1889. Stavby se ujal a finančně
ji zajistil velický rodák Tomáš Vítek.
Kořeny Vítkova rodu lze sledovat
hluboko do 18. století, jeho předci
žili ve Velici nepřetržitě v domě čp.
1. Původní stavební plán obsahoval
návrh, aby se na vrcholu kaple tyčilo
pět pyramidových věžiček. Navzdory tomu, že okresní hejtmanství při
schvalování návrhu doporučilo zhotovit věž pouze jednu, Tomáš Vítek
pravděpodobně na toto doporučení
nedbal a kapli zbudoval podle původního plánu. Tomáš Vítek byl velmi zbožný muž, který vodil procesí
na Svatou Horu do Příbrami. Podle
tradice při jednom z procesí na Svatou Horu byl Tomáš, nazývaný Tomášek, požádán představeným kláštera
o uschování větší peněžní hotovosti

před postupujícími vojsky (patrně
míněna prusko-rakouská válka
v roce 1866). Peníze však zůstaly
ve Velici i po skončení vojenských
akcí, a tak Tomášek přidal
k hotovosti své věno z rodinného statku a celou částku věnoval
na stavbu kaple.
  Foto č. 1 – Dům čp. 2
Dům čp. 2 na východní straně návsi
je zřejmě pozůstatek starší zástavby z 18. století, jak dokládá letopočet
1763 ve štítě. Dnešní podoba průčelí
je výsledkem úprav patrně na konci 19. století s využitím některých
pseudoslohových prvků, zejména
obloučkového vlysu po obvodu štítu,
typického zdobného prvku pseudorománské architektury.
  Foto č. 2 – Usedlost čp. 17
Usedlost je mimořádnou ukázkou

proměny venkovské architektury na počátku 20. století vyvolané
rostoucími potřebami rozvíjející se
zemědělské výroby. Zároveň je dokladem bohatství a úspěšnosti selského rodu. Původně tradiční štítově
orientovaná trojstranná usedlost
byla nahrazena mohutným podélně
orientovaným patrovým průčelím.
Na výzdobu fasády byly použity mohutné profilované okenní šambrány,
kruhové terče a bosáž.

se kůň kněžny ze Schwarzenbergu
něčeho lekl a splašený uháněl, vlekouc ji visící na třmenech, za nohy
hlavou dolů, směrem k Olešníku.
Na tomto místě se kůň sám zastavil
a kněžnu bez úrazu ze třmenů pak
vysvobodili. Na poděkování za záchranu svého života dala kněžna
roku 1768 tuto kapli postavit
svým nákladem.

 Foto č. 4
Asi v polovině cesty mezi obcemi
Velice a Nakří stojí v otevřené
krajině klasicistní kaple
(GPS 49.1203844N, 14.3421369E).

Zdroj:
Státní okresní archiv
České Budějovice, ffond Farní úřad
Nákří, fond Archiv obce Velice

O jejím vzniku se vypravuje pověst,
že zde roku 1758 pořádal majitel hlubockého panství kníže ze Schwarzenbergu hon. Při štvanici na zvěř

-------------------

Autor textu:
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Selské baroko na Blatech – Záblatí
Z

áblatí je jedna z devíti částí obce Dříteň, trvale zde žije přibližně 110 obyvatel (údaj z roku 2016). První písemná zmínka o vesnici
pochází z roku 1336. Původně se jmenovala Velké Záblatí, sousední Záblatíčko pak bylo Malé Záblatí. Mezi Záblatím a Záblatíčkem stojí na místě, kde byla 10. června 1619 svedena bitva mezi stavovským a císařským vojskem, kříž. Bitva u Záblatí byla
jednou z prvních vojenských srážek české fáze třicetileté války, stavovské vojsko v ní prohrálo a její výsledek výrazně ovlivnil
následný vývoj protihabsburského povstání. Armáda českých stavů, vedená hrabětem Mansfeldem, byla vlákána do léčky a poražena habsburskou armádou maršála Buquoye. Při tomto střetnutí vesnice Záblatí vyhořela. Ztráty na obou stranách činily celkem
asi 1500 vojáků.
V obci nenalezneme mnoho typických příkladů selského baroka, výjimkou je
bohatě zdobený štít domu s vjezdovou bránou usedlosti čp. 20. Ostatní stavby,
které si uchovaly svou podobu z 19. století, nesou mnohem jednodušší výzdobu
ovlivněnou střízlivější formou neoklasicizmu (čp. 13, 14, 18, 25, 36). K památkově chráněným objektům patří kromě usedlosti čp. 20 také výklenková kaplička
situovaná severně od vsi.

  Foto č. 1
Zemědělská usedlost čp. 20
s uzavřeným dvorem, domem
s navazujícími chlévy na severní straně a špýcharem
na straně jižní. Stodola, která
uzavírala usedlost od západu, se nedochovala. Průčelí
domu je dvouosé, s pilastry
na nárožích, v ploše s rustikou, přerušenou v místě oken
vertikálními plochými pásy.
Štít je posazen na vlysu s ornamentem z proplétané stuhy.
Vertikálně jej člení dva pilastry

s iónskými hlavicemi. Střední
část je prolomena dvěma okny,
křídla jsou zdobena zavěšenými volutami. Štít ukončuje trojúhelný nástavec se symbolem
božího oka. Brána s půlkruhově
klenutým vjezdem a trojúhelným štítovým nástavcem je
po stranách doplněna dvěma
brankami pro pěší. Nad oběma
brankami je stylizovaná cihlová balustráda. Ohradní zeď
s bránou a oběma brankami
je vertikálně členěna pilastry
s rustikou.

   Foto č. 2
Výklenková kaple s datací
1769 u silnice směrem
na Bílou Hůrku. Kulturní
památka od roku 1962.
  Foto č. 3
Kaplička na návsi.
  Foto č. 4
Příklad brány s vraty, jejich
horní výplň je zdobena paprsčitým motivem slunce.

  Foto č. 5
Podélně orientovaná usedlost
čp. 14 s vjezdem v ose průčelí, nad kterým je letopočet
1860. Stlačený oblouk průjezdu
a motiv slunce či vějíře zdobící
výplň vrat jsou typické znaky
lidové architektury druhé poloviny 19. století.
 Foto č. 6
Záblatí, Indikační skica stabilního katastru z roku 1827,
BUD403.

Selské baroko na Blatech – Bílá Hůrka
D

robná osada s roztroušenou zástavbou je situována na jižním břehu
Bělohůreckého rybníka. Původně se jmenovala Větší Hůrka. Přízvisko Bílá dostala pravděpodobně zároveň s přejmenováním 20 km vzdálené Menší Hůrky na Modrou Hůrku. Oba přídomky snad vycházejí z dobové barevnosti fasád obou kostelů a název Hůrka symbolizuje jejich
vyvýšenou polohu. Viditelnost z velké dálky je pro oba církevní areály
charakteristická.

První písemné záznamy o kostelu jsou z roku 1352, presbytář je však
starší a pochází pravděpodobně ze 13. století. Jako farní je kostel uváděn od roku 1354. Původní ves, která u kostela stála, zanikla v 16. století
a již nebyla obnovena. Od 17. století až do roku 1848 patřila Bílá Hůrka
pod Schwarzenbergské panství Hluboká. Kostel prošel několika přestavbami. Fara, nacházející se mimo areál kostela, získala současnou
secesní podobu na počátku 20. století. Na hřbitově byl podle historických pramenů pochován legendární „první letec“ Vít Fučik (zvaný Kudlička), který prý již v polovině 18. století sestrojil funkční létající stroj,

    Foto č. 1 a 5 – Kostel
sv. Štěpána na Bílé Hůrce
Areál kostela se zvonicí a márnicí
je obklopený hřbitovem s ohradní
zdí. Samostatně stojící třípatrová
zvonice byla v roce 1700 postavena
v místě starší zvonice podle projektu
schwarzenberského knížecího stavitele G. A. Maggi. Ve dvacátých letech
18. století, pravděpodobně po úderu
blesku, byla provedena nová střecha
zvonice. Z roku 1773 pochází zpráva o obnově jejího průčelí. Zvonové
patro ukrývá dva zvony (Zikmund
a Marie), na počátku 18. století zde
byly zvony tři.
Na jihozápadní straně areálu je
z vnější strany ohradní zdi přiložena

za pomoci velkých křídel a měchýřů s bahenním plynem, se kterým
létal. Je zde zachováno i několik umělecky hodnotných náhrobků.
V první polovině 20. století v osadě fungoval kromě fary i škola (budova situovaná jižně od církevního areálu), hostinec a kampelička. Kromě
secesní fary, patří k zajímavým objektům usedlost čp. 49 (bývalý hostinec) s neoslohovým průčelím z roku 1912, budova kampeličky z druhé
čtvrtiny 20. století kombinující v sobě prvky městské vily a lidového
domu a dvě neoklasicistní výklenkové kapličky na severozápadní a jihovýchodní straně osady.

Podle pověstí bylo návrší pohanským kultovním místem, kam lid přinášel oběti svým bohům, ale objevili se tu i nálezy střepů s popelem
svědčícím o pohřebišti. Naši křesťanští předci se na ta místa neodvažovali vstoupit, proto chtěli stavět kostel poblíž rybníka Luského na půl
cesty do Nákří. Vše co přes den postavili, bylo ale v noci záhadnými
silami zbořeno a kameny přeneseny na návrší. Považovalo se to za dílo
andělů a tak byl kostel postaven na místě, kde stojí dnes.

barokní márnice. Nejstarší částí kostel a je presbytář ze 13. století a kostelní loď, také středověkého původu.
Interiér kostela je barokně a neoslohově upraven. Mezi nejhodnotnější
konstrukce kostela patří: sklenutí
presbytáře křížovou klenbou bez
žeber ze 13. století, zaklenutí sakristie a jižní předsíně valenou klenbou
s lunetami a gotický vstupní portál.
Poslední velká stavební úprava kostela byla realizována v 90. letech
19. století. V kostele je hrobka
rytířů z Malovic.

  Foto č. 2
Farní areál má stejně jako kostel svůj
původ ve středověku. Z dochovaných
účtů z roku 1674 vyplývá, že v této
době došlo k novostavbě či zásadní
přestavbě farní budovy. Současnou
secesní podobu fara dostala na počátku 20. století.

Na východní straně přiléhá k ohradní zdi hřbitova komplex budov fary
s hospodářským dvorem.

   Foto č. 4
Památkově hodnotná pseudogotická
výklenková kaplička P. Marie Lourdské v těsné blízkosti zvonice. Kaple

  Foto č. 3
Jedna ze dvou neoklasicistních výklenkových kaplí v osadě jsou příkladem kvalitní architektonické produkce své doby.

byla postavena roku 1891 za finanční
podpory bývalých osadníků v Americe v souvislosti s přestavbou kostela
sv. Štěpána. Po dobu úprav kostela
kaple obdržela mešní licenci.
Interiér kaple zdobí soudobá dřevěná, polychromovaná socha Panny
Marie Lourdské v mírně podživotní
velikosti.
 Foto č. 6
Pohled na areál fary a kostela
sv. Štěpána na Bílé Hůrce na kresbě Aloise Terše z roku 1941. Pohled
od Chvalešovic.

Selské baroko na Blatech – Dříteň
P

rvní písemná zmínka o vsi pochází z roku 1432, kdy byl „Janek, pacholek Mikulášóv z Dřietně vyručen z vězení z Budějovic“. V 15. a 16. století byla Dříteň v majetku rodu Malovců z Malovic, kteří sídlili na zdejší tvrzi a vlastnili také řadu dalších vesnic
v okolí. Jejich erb, červeně uzděný zlatý půlkůň v modrém poli,
je dnes součástí znaku obce. V roce 1598 Bohuslav Malovec přikoupil hrad Hluboká a přesídlil na něj. Po Bohuslavově smrti roku
1608 a dělení dědictví mezi jeho tři syny byla dříteňská část
od Hluboké oddělena a připadla Václavu Malovcovi. Malovcům,
kteří se zúčastnili českého stavovského odboje, byly roku 1622
konfiskovány majetky a spolu s jejich hlubockým panstvím odevzdány císařskému generálovi Baltazaru Marradasovi jako úhrada
žoldu. Od těch dob sdílela Dříteň osudy s hlubockým panstvím.
V roce 1661 koupil Hlubokou od Marradasova vnuka Bartoloměje
hrabě Jan Adolf ze Schwarzenbergu. Schwarzenbergům pak patřila
Dříteň až do zániku feudalismu. Od roku 1850 je Dříteň samostatnou obcí. Dnes má devět místních částí: Dříteň, Chvalešovice,

  Foto č. 1
Kostel sv. Dismase. Centrální stavba
se čtvercovým, pravoúhle zakončeným presbytářem, předsíní na západní straně a věží nad presbytářem. Vnějšek kostela členěn pilastry
a římsami, nad kupolí mansardová
střecha. Loď sklenuta osmibokou
kupolí, zkosené stěny prolomeny
nikami a mušlemi, presbytář sklenut valeně. Na klenbě barokní freska (andělé s Veraikonem a nástroji
umučení) z konce 17. století. Nad lodí
kostela se dochoval hodnotný mansardový krov s ležatou stolicí. Kostel
byl postaven roku 1691 architektem
Antoniem de Maggi, v letech 1748
až 1760 byla provedena pozdně barokní přestavba a v 19. století byla
přistavěna západní předsíň. Kostel
je postaven na vyvýšeném místě (kamenném tarasu) a tvoří významný, pohledově exponovaný
urbanistický prvek celé obce. Vedle
přístupového schodiště je v terénu
zapuštěný kamenný sklep, který je
součástí zámku čp. 1.
  Foto č. 2
Socha sv. Jana Nepomuckého je cen-

ným dokladem barokní exteriérové
sakrální plastiky. Socha, která několikrát změnila své umístění, je také
dokladem intenzity barokního kultu
sv. Jana Nepomuckého. Byla umístěna nejdříve na návsi, poté u kostela
a v současnosti se nachází v parčíku
u pohostinství naproti zámku. Vznik
barokní sochy je datován na novodobé tabulce na betonovém postamentu do roku 1757. Chronogram v nápisu
na soklu ovšem uvádí rok 1751.
 Foto č. 3
Areál zámku čp. 1. Významná památka raně barokní architektury spojená
s vynikajícím architektem Antoniem
de Maggi, dochovaná včetně hospodářského dvora a dalších doplňkových staveb. Spolu s kostelem je
nezastupitelnou dominantou návsi.
Nejhodnotnější částí areálu je hlavní
zámecká budova s oběma rizality,
členěním fasád, klenutým průjezdem
a dalšími prostory zaklenutými valenými klenbami s výsečemi.
Dnešní podobu dostala hlavní zámecká budova úpravou ve 2. polovině 18. století. Do podoby zámku

Libív, Malešice, Radomilice, Strachovice, Velice, Záblatí, Záblatíčko. Obec má asi 1650 obyvatel (stav v roce 2016).
Nejvýznamnější historickou památkou obce je zámek čp. 1 (kulturní památka). Je to obdélná patrová barokní budova s navazujícími
hospodářskými stavbami stojící na místě původní tvrze Malovců.
V letech 1618 až 1619 tvrz vyhořela a zůstala neobydlena. Vyhořelou tvrz nechal Jan Adolf ze Schwarzenbergu v letech 1669 až 1674
přestavět stavitelem Antoniem de Maggi na barokní zámek. Ten
sloužil především jako obydlí schwarzenberských úředníků.
Pohledovou dominantou obce je barokní kostel sv. Dismase z roku
1691, přestavěný v letech 1740 až 1760. V jeho interiéru se natáčely
části komedie Zdeňka Trošky Babovřesky. Kulturní památkou je
i socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1757, která původně stávala u zámku. Zachovala se i původní kovárna z roku 1855, která se
dnes využívá jako hospoda.

výrazně zasáhl požár hospodářského
dvora na počátku 60. let 19. století,
kdy zanikly dřevěné stodoly. V roce
1862 za přispění okolních vesnic
na jejich místě vznikly dnešní objekty stodol, stájí, kočárovna, chlévy,
kravín a patrně také další hospodářské objekty ve dvoře. Architekturu
dvora doplňuje kamenná čtvercová
kašna. Po roce 1945 sloužil objekt
zemědělskému družstvu, v zámecké
budově byla do roku 1982 umístěna
škola. Po roce 1989 byl areál restituován, zemědělský provoz odstraněn, hospodářské budovy pronajaty
pro opravárenskou činnost, v sýpce
je zachována pekárna. V roce 2010
zámek zakoupila obec a postupně,
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, probíhá jeho rekonstrukce do původní podoby. Do budoucna se plánuje jeho využití jako
společenský a kulturní prostor.
Součástí areálu zámku je také raně
barokní rybářská bašta pod hrází
rybníka Hořejší pocházející z počátečního období výstavby zámku
a drobný objekt, kterým se vstupuje
do sklepení ústícího na severní stra-

ně kostelního návrší. Se zámeckým
areálem je spjat také pamětní kříž
na rozcestí směr Strachovice, připomínající podíl okolních vsí při výstavbě hospodářských objektů zámku
v roce 1865 po požáru původních
dřevěných stodol. K zámku náležel
také zajímavý roubený objekt lednice na hrázi rybníka Hořejší, dnes již
neplní svou funkci.
 Foto č. 4
Raně barokní rybářská bašta
pod hrází rybníka Hořejší pocházející
z počátečního období výstavby
zámku.
 Foto č. 5
Nápis na pamětním kříží na rozcestí
směr Strachovice připomínající podíl
okolních vsí při výstavbě hospodářských objektů zámku v roce 1865
po požáru původních dřevěných
stodol.

Selské baroko na Blatech – Chvalešovice
C

hvalešovice jsou místní částí obce Dříteň, s přibližně 150 obyvateli
(stav v roce 2016). Nejstarší písemný doklad o vsi je již z roku 1387
a jako majitel vsi se v něm uvádí Pešík Kabele z Chvalešovic. Drobný
šlechtický rod sídlil v Chvalešovicích na přelomu 14. a 15. století
a krom již zmíněného Pešíka jsou známy bratři Setech a Jan Bubna
z Chvalešovic.

Potvrzení o existenci prvního šlechtického sídla však existuje až z roku
1437, kdy zde již zcela jistě stála gotická tvrz. Při dělení dědictví mezi
potomky Lévy Malovce dostal Chvalešovice s několika okolními vesnicemi roku 1548 jeho syn Zikmund. Ten zde nechal obnovit, nebo zcela
nově vybudovat hospodářský dvůr a u něho vystavět renesanční tvrz,
kterou v průběhu let neustále zveleboval. V písemných pramenech je
později jmenován jako Zikmund Malovec z Libějovic a Chvalešovic.
Tento dobrý hospodář a obratný politik nechal v roce 1562 odlít dodnes
existující zvon pro zvonici farního kostela v nedaleké Bílé Hůrce. V tomto kostele také nechal zřídit rodovou hrobku a byl zde také v roce 1597
pohřben. Další vlastník, Václav Malovec, na tvrzi prokazatelně sídlil
až do roku 1610 a v tomto roce ho tu také navštívil rožmberský vladař
Petr Vok. Pan Malovec pak přesídlil do Březí u Týna nad Vltavou a svůj
chvalešovický majetek prodává roku 1616 svému příbuznému Malovcovi

  Foto č. 1
Kaple sv. Václava na návsi. Pseudogotická kaple v dnešní podobě vznikla roku 1886 nákladem obce. Zděná
stavba je obdélného půdorysu s předstupujícím rizalitem a menší apsidou
v závěru. Stupňovitý štít je u hlavního
průčelí zakončen členitou zvoničkou.
Interiér apsidy vyplňuje malba s námětem sv. Václava nahrazující oltářní
obraz. Na spodním okraji malby pohled na kapli ve Chvalešovicích (vlevo)
a kostel na Bílé Hůrce (vpravo).
 Foto č. 2
Široké průčelí statku čp. 3 z počátku

20. století, jehož výzdoba je inspirována neoslohovou architekturou.
 Foto č. 3
Detail fasády statku čp. 3.
  Foto č. 4
Reprodukce podoby tvrze ve Chvalešovicích z knihy A. Sedláček: Hrady,
zámky a tvrze království Českého, díl
7 – Písecko. 1996. Areál tvrze s hospodářskými budovami se nachází v jihozápadní části obce u dvou rybníků.
Památkově nejvýznamnější částí areálu
je tvrz samotná s trojicí polovalbových
štítů, jenž je dochovaným reprezentan-

z Malovic seděním na Dřítni a Vlhavech. Pro účast na stavovském povstání v letech 1618-1620 byly Malovcům jejich majetky zkonfiskovány
a Chvalešovice byly společně s Dřítní roku 1628 prodány jako konfiskát
Baltazarovi Marradasovi a byly připojeny k hlubockému panství. Tvrz
přestala být sídlem panstva a sloužila jen pro ubytování šafáře a čeledi. V rámci první pozemkové reformy připadly Chvalešovice roku 1933
manželům Vachoutovým. Po II. světové válce sloužil objekt jako sýpka
a skladiště. V roce 1965 vznikly nové stodoly na místě starých, které
vyhořely. Po roce 1989 byla tvrz vrácena v restituci dědicům manželů
Vachoutových a slouží částečně k obytným účelům.
Chvalešovice tvoří ulicová náves na jižní straně ukončená areálem tvrze.
Severozápadně od vsi, na ostrůvku v rybníce Plaček, je dochováno středověké tvrziště. Nejstarší podoba usedlostí pochází z 19. Století. Domy
jsou vůči komunikaci štítově orientované, s trojúhelnými bílenými štíty
a bez výrazných dekorativních prvků (např. čp. 13, 15, 40). Většina ostatních statků byla upravena první polovině 20. Století, kdy hlavní průčelí
získala bohatší výzdobu čerpajících v městském prostředí z historizujících slohů a secese (např. čp. 3, 9, 10, 19). Z dalších památek se ve vsi
vyniká především novogotická kaple sv. Václava.

tem renesančních sídel nižší šlechty
a dokladem extenzivního hospodářství
16. století. Tvrz si zachovala po staletí
původní vnitřní dispozici. Památkově
cenné je také rozmístění jednotlivých
hospodářských budov kolem dvora se
zachovalou stavební podobou a dispozicí. Velikou vzácností jsou zachovalé
fasády hospodářských budov s cihelnými architektonickými prvky.
 Foto č. 5 – Dobová pohlednice
Pozdrav z Chvalšovic s vyobrazením
tvrze a návsi. Na vyobrazení tvrze jsou
dobře viditelné hospodářské budovy
v jejím areálu. Nedatováno.

 Foto č. 6 – Dobová pohlednice
Pozdrav z Chvalšovic s vyobrazením
návsi a areálu kostela na Bílé Hůrce.
Nedatováno.

---------------

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách
na Moravě a ve Slezsku - Jižní Čechy,
1986, Tvrze, hrady a zámky
Českobudějovicka,
Daniel Kovář, Historicko-vlastivědní
spolek v Č. Budějovicích, 2011

