
Kaple a panelová expozice je přístupná 

dle domluvy na obecním úřadu Rybníky.

Kontakt: 

Obecní úřad Rybníky,  Rybníky č. 59,  672 01

e-mail: ourybniky@tiscali.cz 

tel: 515 323 478 

mobil: 724 835 636

www.obecrybniky.czTUPANOV  

cyklostezka

silnice



www.obecrybniky.cz

Na návrší kolem hřbitova s kaplí svaté Markéty se ve středověku 

rozkládala vesnice Tupanov. Kromě dochované části kostela a méně 

nápadných stop v krajině připomíná vesnici také několik záznamů 

ve středověkých písemných pramenech.

Výběžek terasy nad údolím řeky Rokytné je mimořádně bohatým 

archeologickým nalezištěm. Lokalita byla osídlena lidmi mnoha 

pravěkých kultur. Slovanské osídlení zde započalo již na sklonku 

doby stěhování národů a pokračovalo kontinuálně až do vrcholného 

středověku.

Středověká vesnice Tupanov se v písemných pramenech připomíná 

v rozmezí let 1237-1503. U jejího zrodu stál řád německých rytířů, 

jehož přítomnost v této lokalitě dokládá listina z roku 1237. Řádu 

německých rytířů v Tupanově patřilo pravděpodobně jen patronátní 

právo kostela. Ves Tupanov se znovu připomíná v polovině 14. století 

již jako součást krumlovského dominia pánů z Lipé. V 15. století se 

po Tupanově psalo několik příslušníků nižší šlechty, kteří byli vázáni 

manskou službou u dvora pánů z Lipé. V roce 1625 je Tupanov 

poprvé nazýván pustou vsí, ale je pravděpodobné, že došlo k zániku 

vesnice již v průběhu 15. století v důsledku některé z válek tohoto 

neklidného věku.

Památky

Pozůstatky zaniklé vsi 

Z kamenných staveb starého Tupanova je na první pohled viditelná jen kaple. 

Z původních selských obydlí pochází asi také hromady kamení na ladem ležících 

pozemcích kolem hřbitova.

Kaple sv. Markéty 

Současná kaple je torzem poměrně velké stavby farního kostela. Původní kostel 

náležel k neobvyklému typu vesnického kostela s chórovou věží, který je u nás 

ojedinělým dokladem pozdně románského stavitelství z Podunají. Mohutná věž 

tupanovského farního kostela má patro zaklenuté křížovou klenbou. V roce 1877 

byla větší část tohoto výjimečného kostela ubourána.V současnosti je půdorys 

zbořené chrámové lodi v terénu vyznačen kamennou dlažbou.

Nástěnné malby v kapli

Při rekonstrukci kostela v roce 1954 byly pod omítkou apsidy objeveny 

a zrestaurovány pozdně gotické fresky vytvořené kolem roku 1500. Dochovaly 

se fragmenty výzdoby s "gurami světců a ornamenty vinné révy. Při opravě v roce 

2009 byly na klenbě věže odkryty původní pozdně románské malby, vytvořené 

na mokré omítce.

Mobiliář kaple

Ráz dnešního interiéru určuje barokní oltář datovaný nápisem do roku 1752.

V kapli můžete vidět také repliku gotického oltářního obrazu Korunování Panny 

Marie, který byl přenesen z Tupanovského kostela do sbírek Moravské galerie. 

Obraz z poslední čtvrtiny 15. století patří k nejcennějším pozdně gotickým malbám 

u nás. Uvnitř kaple se také nachází dva náhrobní kameny z let 1740 a 1755.

Text: Bronislav a Eva Grunovi, Petrovice u Moravského Krumlova 
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