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Záchrana venkovského sídla 
– barokní fary v Sebranicích z roku 1733

Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 25   . 10. 2020.

      

8990,-

2190,-

Elektrický kultivátor 
FZK 2005-E

Pro menší plochy 
Příkon: 1 400 W

Pracovní záběr: 40 cm
Počet nožů: 

6 ocelových nožů
Průměr nožů: 21 cm

Hmotnost: 11 kg

Elektrický vertikutátor 
FZV 2004-E

Pro plochy: do 800 m2

Příkon: 1 500 W
Pracovní záběr: 32 cm 

Sběrný koš: 40 l 
Prořezávací nože: vertikutační

válec 16 nožů
Provzdušňovací válec 

20 pružin
Nastavení hloubky řezu: 

rozsah nastavení 
-12 až +4 mm

Hmotnost: 8,5 kg

Elektrický vertikutátor
Comfort 38 E 

Combi Care
Pro plochy: do 800 m2

Příkon: 1 300 W
Pracovní záběr: 38 cm

Sběrný koš: 55 l 
Prořezávací nože: 14 ks

Nastavení hloubky řezu:
centrálně, 5 poloh 

Hmotnost: 14 kg

2990,-

2990,-

1990,-

1490,-
Teleskopický prořezávač 
GC-EC 750 T
Příkon: 750 W | Délka čepele: 20 cm
Délka tyče: 185–280 cm | Hmotnost: 3,87 kg

55,-ks
cena od

35,-ks
cena od

40,-ks
Ztracené bednění
25 x 15 x 50 cm Cena: 40,-/ks
Cena od 1 palety (70 ks): 39,-/ks
25 x 20 x 50 cm Cena: 44,-/ks
Cena od 1 palety (60 ks): 42,-/ks
25 x 30 x 50 cm Cena: 55,-/ks
Cena od 1 palety (40 ks): 53,-/ks
25 x 40 x 50 cm Cena: 65,-/ks
Cena od 1 palety (30 ks): 63,-/ks

paletové
zvýhodnění

Zatravňovací
tvárnice TBX

8 x 40 x 60 cm

Zahradní obrubník
20 x 5 x 50 cm Cena: 35,-/ks
20 x 5 x 100 cm Cena: 50,-/ks

Elektrický plotostřih GC-EH 6055/1

Příkon: 600 W | Pracovní záběr: 55 cm
Délka čepele / rozteč zubů: 61 cm / 26 mm
Tloušťka větví: max. 26 mm | Hmotnost: 3,4 kg

Benzínový kultivátor 
RPT 8556 R

Pro větší plochy
Výkon: 4,1 kW

Pracovní záběr: 55/85 cm 
Počet nožů: 6

Průměr nožů: 35 cm
Hmotnost: 56 kg
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	 Od	 15.	 září	 2020	 probíhají	 statické	
práce,	 které	 jsou	 prvním	 nejdůležitěj-
ším	 krokem	 k	 budoucí	 záchraně	 ba-	
rokní	fary	v	Sebranicích.	V	roce	2019	
získali	 chráněnou	 budovu	 ve	 vsi	 pod	
Kunštátem	s	cílem	pokusit	se	zachránit	
zapomenutou	a	zchátralou	kulturní	pa-
mátku	 výtvarnice	 a	 režisér,	 manželé	
Marie	a	Pavel	Jiráskovi.
	 Její	historie	začala	v	roce	1733,	kdy	
původní	 zdejší	 starobylá	 dřevěná	 fara,	
na	níž	působili	od	16.	století	 luteránští	
kněží,	zpustla,	a	proto	si	vystavěli	sebra-
ničtí	farníci	za	finanční	pomoci	kunštát-
ského	patrona	kostela,	Svob.	pána	Jana	
Theodora	z	Imbsenů,	faru	novou,	a	to	ve	

stylu	barokního	zámečku.	Stavba	s	par-
kem	a	zahradním	„lusthauzem“	se	stala	
ozdobou	vesnice.
	 Od	osmdesátých	let	20.	století,	kdy	
byly	 provedeny	 poslední	 k	 památce	
nepříliš	 ohleduplné	 stavební	 zásahy,	
stavba	chátrala.	Zejména	v	posledních	
letech,	kdy	celý	areál	od	církve	získala	
obec,	aby	především	rozsáhlé	pozem-
ky	 využila	 v	 developerském	 projek-	
tu.	Necitlivá	výstavba	dětského	hřiště		
a	domů	kolem	fary	před	několika	lety	
degradaci	původně	nádherného	objek-
tu	a	jeho	areálu	dovršila.	
	 Přesto	se	noví	majitelé	pustili	do	zá-
chrany	stavby,	 jejíž	cílem	je	ohledupl-	
ně	restaurovat	budovu	do	autentického	
tvaru.	Projekt	je	zamýšlen	jako	víceletý,	
první	 fáze	 zahrnuje	 statické	 zajištění	
budovy,	 následovat	 bude	 stabilizace	
střechy,	restaurování	dřevěných	prvků,	
oken,	dveří	stropů,	sanace	vlhkosti	zdí		
i	podlah	a	konečně	i	znovuvzkříšení	fa-
sády.	Tato	záchrana	 je	plánována	 jako	
poučené	restaurování	se	zachováním	co	
největšího	počtu	původních	architekto-
nických	 i	 dekorativních	 prvků	 a	 bude	
mimořádně	ohleduplná	ke	stavbě.	Tak,	
aby	byla	zachována	co	nejvíce	autentič-

nost	a	prostorové	vyznění	fary,	která	je	
osobitým	 dokladem	 pozdně	 barokní	
církevní	architektury.
	 Během	přípravných	a	průzkumných	
prací	bylo	učiněno	několik	podstatných	
objevů.	 Nejen	 stopy	 staršího	 pozdně		

Nalezená kachle se lvem – symbolem 
české státnosti s královskou korunou 
na hlavě

Stav portálu fary v osmdesátých letech 20. sto-
letí – rok 1985

dictví	UNESCO	–	v	této	stavbě.	S	pro-
jekty	s	českými	loutkami	mají	čerství	
majitelé	 památky	 značné	 zkušenos-	
ti	 i	 v	 mezinárodním	 kontextu.	 Jejich	
sbírka	totiž	patří	k	největším	u	nás.

Text a foto: Pavel Jirásek
renesančního	a	ranně	barokní-
ho	osídlení,	ale	především	by-	
ly	 odkryty	 unikátní	 malova-	
né	stropy	ve	dvou	místnostech.	
V	 bývalé	 kapli,	 proměněné		
v	 koupelnu,	 sejmutí	 poškoze-
ných	 a	 obrácených	 stropních	
prken	odhalilo	malovaný	strop,	
by	násilně	zkrácený	a	rozřeza-
ný,	s	tématem	Jupitera	(Boha),	
který	 pověřuje	 úkolem	 Marse	
(válečníka).	 Odstranění	 nepů-
vodních	podhledů	v	pokoji	hos-
tů	přineslo	také	výsostný	objev!	
Dřevěný	 malovaný	 strop	 zdo-
bený	 ornamentálními	 rozvili-
nami.
	 Významným	 přínosem	 pro	
další	 život	 stavební	 památky	
je	 i	 možné	 budoucí	 umístění	
významné	 soukromé	 sbírky	
historických	českých	loutek	–	
fenoménu	chráněného	jako	dě-	


