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O1 - Otvor v jižní zdi východnější (k oltáři)
O2 - Otvor v jižní zdi západnější  (k nádvoří)
O3 - Otvor (portál na nádvoří)
O4 - Otvor v severní zdi (u věže)
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Fáze

Využití kaple 1 Využití kaple 2

Podlaha Dlažba Otvor v jižní 
zdi 
východnější
(k oltáři) - 
O1

Otvor v jižní zdi 
západnější  
(k nádvoří)  - O2

Otvor 
(portál na
nádvoří) 
-O3

Otvor v 
severní zdi 
(u věže) - 
O4

Malta Omítka

1 Kaple neznámá Zřejmě ne

2a Sakristie? Kaple - Když dělali 
podlahu 2 
(existující) – dělali  
západní dveře.

- Dlažba 2 
(existující) z cihel 
29-28x13x7,5, 
dlažba zasahuje 
do vnitřní niky 
západnějšího 
otvoru v jižní zdi (k 
nádvoří). 

Ještě ne Ano
- Dlažba zasahuje do
vnitřní niky 
západnějšího otvoru 
v jižní zdi (k nádvoří). 

- Maltové lože 
i spárovací 
malta ostře 
bílá. 
- Malta z 
klenby je jiná 
než malta 
špalety
- 

- Dřevem hlazená 
omítka ve špaletě 
hrubší ale příbuzná 
hezké omítce v 
kapli 2, jen jeden 
nátěr ve špaletě 
poté špína.
- Omítky nejsou 
průkazné.

2b Změna na černou 
kuchyni – celá klenba 
zakouřená

3 - Postavena příčka – 
založena na dlažbu – 
potřeba nových dveří.
- Zmenšila se černá 
kuchyně na polovinu, 
a proto je západní 
polovina více 
zakouřená.
- Východní polovina 
kaple – komora 
(zároveň nebo s 
odstupem) v ní vzniká 
vložené patro (omítky 
nemáme).

Výšková úroveň 
podlahy ve  
dveřní nice 
východnějšího 
otvoru v jižní zdi (k 
oltáři) stejná jako 
v  nice 
západnějšího 
otvoru v jižní zdi (k 
nádvoří)

Ano Žlutější

4 - Navýšení dlažby – 
východní část 
navýšení o 13 cm 
- západní část 
navýšeni o 8 cm          
- každá místnost jinak. 

- Změna 
používání 
kaple 2?, do té
doby nemáme
stopy topení v 
2. kapli. 

- Práh v  nice 
západnějšího 
otvoru v jižní zdi (k 
nádvoří) z prejzů 
(byly v té době 
použity jinde na 
objektu?), práh 
patří k zazdívce, 
po zazdívce se 
zvyšovala 
podlaha – jinak by
nebyl práh. 

- Zazděn - v zazdívce
množství nátěrů, 
dřevem hlazená 
omítka, velké 
množství koutových 
nátěrů, intenzivní 
používání pro 
topeniště ,,podesta 
na vaření“. 
- Průchod 
(západnější otvor v 
jižní zdi (k nádvoří). ) 
se zazdívá proto, 

ano



aby se v něm dal 
udělat přikládací 
otvor pro kamna, ale
kuchyně už funguje –
jen změna kuchyně, 
změna používání 
kaple 2?, do té doby
nemáme stopy 
topení v 2. kapli. 
- Hned nebo s 
odstupem, ale v 
určité době 
fungování kuchyně 
vznikne pec v otvoru
z nádvoří a tím 
pádem vzniká 
potřeba nového 
otvoru – otvor u věže
(v severní zdi).

5 
70-
80.léta 
20.stol

- Zbourání příčky - Zazdění 
beton na 
kámen

Poznámky k tabulce:
Fáze 2 a: 
Teze: Špaleta západnějšího otvoru v jižní zdi spadá do 2. Švamberské fáze, kdy se dělá kaple 2 a z kaple 1 se stává saakristie – s tím souvisí podlaha 2 (existující). 

Pro: 
- nátěr na špaletě – 1 vstva, protože kaple 2 je budována někdy v 2. polovině 16. stoleté a zrušena v 17. století. Saakristie se nemalují často. Saakristie by byla poté změněna na černou 
kuchyni.
- malta špalety = malta podlahy 2 (existující)
- víme jistě, že špaleta nebyla dlouho používána – poslední vzepětí na krátký čas mezi kaplí 2 a černou kuchyní?

Proti: 
- malta špalety není stejná jako malta klenby – špaleta vystavěna jako dodatečný zásah? (ale stále ve 2. Švamberkovské fázi?)

Nález:  
V kapli 2 je v dlažbě 2 (existující) patrná bordura (která pravděpodobně patřila k oltáři), z toho vyvozujeme, že dlažba pochází z doby, kdy byla kaple 2 využívána jako kaple. Jelikož 
charakter této dlažby odpovídá charakteru dlažby v kapli 1, vyvozujeme, že kaple 1 v té době fungovala jako saakristie a pro komunikace byl používán západnější otvor v jižní zdi (k 
nádvoří). Dlažba 2 totiž do toho otvoru zasahuje, předpokládáme, že otvor byl osazen kamenným ostěním.

Chronologie podlah:
Podlaha 1 – Podlaha, když kaple 1 používána jako kaple?
Podlaha 2 (existující) - Podlaha, když kaple 2 používána jako kaple, ale také první fáze kuchyně (stopy po štípání dříví)
Podlaha 3 -   Navýšení dlažby – východní část navýšení o 13 cm 
- západní část navýšeni o 8 cm              - každá část Kaple 1 jinak.  




























