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Úvod

Poznání domu se v případě usedlosti čp. 186 odvíjelo podle pravidla „pod svícnem je tma“, protože manželé Syrových prošli 
úsek zástavby skrytý za kostelem poměrně nedávno, zhruba deset po začátku své činnosti v Čisté. Díky dosavadním zkuše-
nostem bylo vcelku od počátku zřejmé, že se tu zřejmě zachoval celistvý příklad domu ze 2. poloviny 17. století, což se vzápětí 
potvrdilo dendrochronologickým rozborem. Následující podrobnější průzkum s  dokumentací mohl tyto názory upřesnit 
poznáním nebývalého rozsahu dochovaných autentických konstrukcí a detailů stavebního vybavení (zarážky vazných trámů, 
dveře) včetně ojedinělých dokladů povrchových úprav (lepenice na kameném zdivu, barevnost). Zpracování rešerše písemných 
pramenů pak mohlo pro dochovanou přestavbu domu určit i jejího stavebníka. 
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Dějiny usedlosti podle písemných pramenů

1602 (není zcela jisté, zda tento zápis náleží k čp. 186!): po smrti Jana Blažka koupil "sídlo s rolí" syn Petr Blažek. Cena - 400 
kop (závdavek 20 kop, splátky po 6 kopách). Přídavky: koně, 3 telata, 6 krav, 2 svině, 2 husy, 16 slepic, 2 vozy, pluh, brány a jiné 
hospodářství. (Obnova zápisu někdy po roce 1613?) [Vs Litomyšl, i. č. 17401a, fol. E 36.] 

Sobota po pam. sv. Jana Zlatoústého 1620 (první jistý zápis): Jiřík Blažek prodal synu Pavlovi "sídlo s rolí". Cena - 450 kop 
(závdavek 88 kop, splátky po 8 kopách). Přídavky: 4 klisny, 2 vozy, 2 pluhy, 4 brány, 6 krav, 15 ovcí, svině, 2 husy s houserem, 16 
slepic. Pavel Blažek platil do roku 1631, v letech 1632 - 1637 platil Martin Blažků. 1642 obnoven zápis. [Vs Litomyšl, i. č. 17526, 
fol. J 38.]

19. listopadu 1642: syn zemřelého Pavla Blažka Jiřík prodal "grunt s rolí a jiným vším příslušenstvím" Martinu Blažkovi zva-
nému i Krumberský. Cena - 500 kop míšeňských (celý závdavek 94 kop, splátky po 8 kopách). Přídavek - 3 koně, 2 vozy, 2 pluhy, 
4 brány, řetěz, 5 krav, 3 jalovice, 20 ovcí, 3 prasata, husa, houser, 15 slepic a jiný drobný inventář. [OS Litomyšl 2, fol. 535v. | OS 
Litomyšl 9, fol. 120/149.]

1651: v domě bydleli: sedlák Martin Blažek (30 let - sic!), manželka Alena (37 let), syn Jan (15 let), dcera Anna (12 let) a dě-
večka Dorota (16 let). [Soupis podd. dle víry, Chr. 2, 2001, s. 553.]

1654: dle berní ruly oceněn Martin Blažek na 5/8 osedlého. [SÚA, TK, i.č. 1171, přiznávací fasse 1674.]

9. února 1667: Mandalena Blažková prodala synu Pavlu Blažkovi grunt. Cena - 500 kop míšeňských (závdavek 50 kop). Pří-
davek: 1 1/2 vozu, 2 pluhy, 2 brány, 2 koně, 2 krávy, 2 jalovice, 4 prasata, 10 ovcí, 15 slepic s kohoutem a jiný ve smlouvě nespeci-
fikovaný drobný inventář. Hospodář měl povinnost zajistit (přesně specifikovanou) výpravu sestře Mariáně a bratru Vítovi. [OS 
Litomyšl 9, fol. 498/587.]

16. srpna 1684: po smrti Pavla Blažka se ujal gruntu druhý manžel vdovy Adam Kozla z Janovy Vsi. Cena - 550 kop míšeň-
ských (závdavek 120 kop, splátky po 8 kopách). Přídavek: 4 koně, 2 vozy, 2 pluhy, brány pro dvojí potah, 4 krávy, 2 jalovice, 20 
ovcí, 2 prasata a jiné další blíže nespecifikované hospodářství. Na gruntu pojištěna výprava pro čtyři sirotky po Pavlu Blažkovi 
- Matesovi, Hendrychovi, Martinovi a Bartlovi; sirotci měli přednostní právo na koupi gruntu v případě jeho prodeje. [OS Lito-
myšl 9, fol. 499/591.] 

8. ledna 1704: otčím Adam Kozla prodal grunt svému pastorku Bartoni Blažků. Cena - 550 kop; ze závdavku 120 kop sleve-
no 20 kop "na stavení a nepřidané obilí"). Přídavek: 4 koně, 2 vozy, 2 brány, 2 pluhy, 4 krávy, 3 jalovice, 20 ovcí, 2 prasata, 3 husy, 
16 slepic s kohoutem. Pojištěn výměnek odstupujícímu hospodáři, výpravy bratrům Matesovi, Martinovi a dětem Adama Kozla 
Mariáně a Valpurze. [OS Litomyšl 9, fol. 500/592.] 

4. prosince 1714: po smrti Bártla Blažků koupil grunt Vít Štěpán, druhý manžel vdovy. Cena - 550 kop; závdavek 151 kop 1 
gr. 3 1/2 d., za stodolu a jiné budovy na spadnutí cena snížena o 30 kop ("vor Bau Völlige Schewern und ander Gebew"). Přída-
vek: 3 koně, 2 okované vozy, pluh, brány, 4 krávy, 3 telata, 9 ovcí, 2 prasata, husa, 15 slepic s kohoutem. [OS Litomyšl 9, fol. 501/
593.] 

1. května 1727: otčím Vít Štěpán prodal grunt synu Bártla Blaschky - pastorku Matesovi. Ke gruntu náleželo: 40 strychů polí, 
10 strychů úhorů, 12 strychů zarostlin s různým dřevem, louka na 3 fůry sena, zahrada - 1 strych. Cena - 550 kop (závdavek 151 
kop 30 gr. 3 d., odečteno však 30 kop za budovy na spadnutí, dalších 18 kop za špatné koně a dvě chybící krávy). Přídavek: 2 
koně, 2 krávy, tele, 6 ovcí, 3 berani, 2 prasata, 2 okované vozy, pluh, brány, husa, 9 slepic s kohoutem. Na gruntu pojištěny výpra-
vy Martinu - synu Pavla Blaschky, Andresi - synu Adama Kozleho a dětem po Bartlu Blaschkovi - Valpurze, Matesovi, Adamu, 
Lorenzovi, benediktu a Johanovi. [OS Litomyšl 9, fol. 502/594.]

3. prosince 1761: po zemřelém Matesu Blaschkovi koupil selský statek Johann Rohlick. Ke gruntu náleželo: 40 strychů polí, 
10 strychů úhorů, 12 strychů zarostlin s různým dřevem, louka na 3 fůry sena, zahrada - 1 strych s trochou stromů. Cena: 550 
kop míšeňských (závdavek stejný). Přídavek: 2 koně, 2 krávy, 1 tele, 6 ovcí, 3 berani, 3 prasata, 2 okované vozy, pluh, brány, husa,, 
9 slepic s kohoutem. [OS Litomyšl 9, fol. 505/597. | OS Litomyšl 52, fol. 97.]

1785: dle josefského katastru vdova Roliková - dům čp. (tereziánské) 174, k domu náležela zahrada nad budovou, zadní za-
hrada, zahrada pod okny a sušárna se samostatným čp. 175. [JK, i. č. 1485, NT 110 - 114.]

25. listopadu 1790: Klára Rohliková se syny Johanem, Ludmilou a Johanou prodala statek synu Paulu Rohlickovi. Cena: 550 
kop (závdavek 124 kop 22 gr. 5 d.; splátky po 5 kopách ročně). Přídavek: 2 koně, 2 krávy, 2 telata, 6 ovcí, 3 berani, 2 prasata, vůz, 
2 pluhy, brány. husa, 8 slepic, kohout. Pro prodávajícího výměnek: byt ve světničce. [OS Litomyšl 52, fol. 98v.] 

1839, stabilní katastr: majitel vdova Witlaczilová zvaná Blazková, selka. Stav. parc. 82 . obytná budova - 37 čtv. sáhů (změna 
1855, viz níže; stav. parc. 83 - obytná a hospodářská budova - 44 čtv. sáhů; stav. parc. 84 - hospodářská budova - 53 čtv. sáhů; 
stav. parc. 85 - obytná a hospodářská budova - 271 čtv. sáhů. [SÚA, SK, Chr. 232, stav. parc. 83 násl.].

3. listopadu 1842: Anna Vitlaczilová, vdova a dědička po Franzi Witlaczilovi, prodala selský grunt čp. 186 synovi Wenzelu 
Witlaczilovi za 1000 zl. konvenční měny. K statku náležela pole: NT 674, 679, 680, 681, 683, 685 - 36 jiter, 93 čtv. sáhů; zahrady 
NT 111 až 113 - 604 čtv. sáhů, louka NT 676 - 2 jitra 837 čtv. sáhů, pastvina - NT 677 - 1 jitro 778 čtv. sáhů, lesy NT 673, 675 - 5 
jiter 605 čtv. sáhů; celkem 45 jiter 1247 čtv. sáhů. Ke statku náležel zcela stejný přídavek jako roku 1790. Prodávajícímu a jejím 
dětem náležel byt ve výměnkářské světničce, zahrádka u světničky, místo ve chlévě na 2 krávy a tele, potřebné místo ve stodole. 
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Bratr kupujícího měl nárok ve svých 20 letech v případě, že budou zde žít výměnkář, si adaptovat sušárnu na bydlení (srv. poz-
ději čp. 228). Výměnkářka vdova Anna zemřela 15. května 1844. [OS Litomyšl 52, fol. 100v.]

1846: oddělena parcela z poz. parc. 686 náležící k čp. 186 - též na stavbu sušárny. V pozemkové knize však nadále do 1872 
uváděna nemovitost pouze jako stavební parcela, ač zde vzniklo nové čp. 228. [OS Litomyšl 95, fol. 108v, 221.]

28. července 1847: svatební smlouva Wenzla Witlaczila a Barbory Forbergerové, kterou jí zapsáno spoluvlastnictví čp. 186. 
[OS Litomyšl 52, fol. 102v.]

1855, stabilní katastr - dodatečně zapsána změna: na parc. 82 již čp. 228 (domkář Joseph Milla), obytná a hospodářská budo-
va o ploše 35 čtv. sáhů. [SÚA, SK, Chr. 232, Einschaltungsbogen, stav. parc. 82 násl.].

31. října 1870: Wenzl Witlačil koupil od obce za 35 zl. rakouského čísla pozemky: NT 15/pp. 761 - 151 čtv. sáhů; NT 684/pp. 
4007b - 20 čtv. sáhů. [OS Litomyšl 52, fol. 105.]

23. května 1878: selský grunt čp. 186 s pozemky v ceně 11 000 zl. rakouského čísla zdědil syn Johann Vytlačil. [OS Litomyšl 
52, fol. 105.]

28. srpna 1878: polovina nemovitosti zapsána nezletilé Teresii Vytlačilové [OS Litomyšl 52, fol. 105v.]
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Mapové přílohy

1. Výřez z mapy stabilního katastru z roku 1839 se zachycením areálu usedlosti čp. 186 (parcela č. 85)

2. Mapa SK s průmětem současného stavu.
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Architektonický rozbor

Základní charakteristika stavby
Usedlost je situována v pruhu usedlostí na vyvýšené levobřežní terase říčky Loučné v blízkosti kostela, a to jako první used-

lost ležící od kostela jižně (první usedlost ležící severněji je farský dvůr, kde vždy začínalo v Čisté číslování domů – proto má 
naše usedlost v rámci dochovaného přečíslování domů z počátku 19. století tehdejší nejvyšší popisné číslo).

Dům je v rámci čtyřstranně obestavěného dvora v mírném svahu skloněném k východu situován na jeho severní straně, 
tedy v optimální poloze s podélným vstupním průčelím, obráceným do dvora zhruba na jižní stranu. Princip dispozice je „pra-
vý“, takže světnice je svým čelem obrácena k východu, do údolí. Půdorys domu je čtyřdílný s trojdílným jádrem komorového 
typu, v přízemí ve větší míře a zčásti i v patře ve dvoutraktovém uspořádání. Roubená je ve stavbě pouze světnice, opatřená 
oboustranně lepenicovou izolací, větší zbývající část domu je zděná z lomového zdiva z místní opuky. Podél většiny délky střed-
ní a zadní patrové části domu je na dvorové straně pavlač. Díky nízkému nadvýšení, které vyrovnává nad světnicí výšku do 
úrovně patrové  části, probíhá krov sedlové střechy nad domem plynule. 

Průčelí
Dvorové průčelí kryje přesah střechy, který skrývá vpravo nad roubenou světnicí nízký podkrovní prostor. Ve stěně svět-

nice jsou dvě okna, novodobě zvětšená (levé je trojdílné). Ve střední a levé hospodářské části se ve zděném omítaném zdivu 
uplatňují dole otvory do síně – vstup s půlelipsovým záklenkem a novodobě upravené okno se segmentovým záklenkem, dále 
trojdílné okno do komory a v posledním obdélný vstup s nikou drobného ookna. V patře je nad těmito částmi pavlač se svisle 
bedněným lištovaným zábradlím a s jednoduchými sloupky, kryjící vstupy do komor. Před pravou a levou částí průčelí stojí 
sloupy kozové podpory, podpírající krov.

Větší část zadního, západního čela domu tvoří koncová část krovu nahoře s trojúhelníkovým štítem a valbovou spodní částí. 
Konstrukce krovu je vzpírána kozovou konstrukcí, jejíž sloupek stojí při pravé části stěny. V opukovém zdivu jsou dva drobné 
štěrbinové otvory z koncového prostoru, na zdivu jsou zbytky pokryvu z hliněné lepenice se staršími vápennými nátěry, mezi 
nimiž je patrný okrový a také modrý, šmolkový odstín.

Severní zadní podélná stěna je celá z opukového zdiva. Z koncového prostoru sem vede podávací otvor, z komory drobné 
štěrbinové okénko a ze síně vstup, provedený ve zdivu opět jako arkáda s půlelipsovým záklenkem. Pod okrajem střechy se pod 
konci vazných trámů uplatňuje několik svislých profilovaných zarážek, které zabezpečovaly vodorovné ztužení horního obvodu 
zdiva. K otvoru průchodu ze síně zleva přiléhá  přístavba u kuchyně s jedním osově umístěným oknem s provlékanou mříží. 
Zbývající část zdiva u světničky je bez otvorů.

Ve větší levé části východního průčelí se uplatňuje omazaný povrch čelní stěny roubené světnice se dvěma okny v úpravě 
z 1. poloviny 20. století, s členěním typu „T“. Z levé a horní strany je je stěna světnice lemována trámovou kozou, v koutu s dvo-
jicí rovnoběžných pásků. V pravé užší části průčelí je překlad kozy pohlcen vystupujícím zdivem světničky. V něm je opět okno 
typu „T“ a na nároží  omítková armatura s iluzívními kvádry s tmavým a hrubým povrchem. Pod štítem probíhá jen úzký pás 
s krytinou, štít je trojúhelníkový s novodobým provizorním pokryvem a celkem pěti otvory – dole dvojice větších svislých ob-
délníků a v horní části dva menší otvory téhož tvaru, doplněné v ose drobným otvorem půlkruhovým.

Přízemí 
Do síně se ze dvora vstupuje portálem, provedeným v omítnutém zdivu jako arkáda s půlelipsovým záklenkem, za níž je 

teprve osazena trámková zárubeň s dveřmi. Otvor okna dále ve vstupní stěně je proveden jako nika se šikmými boky a segmen-
tovým záklenkem. Prostor síně kryje trámový strop s celkem pěti trámy, kladenými příčně na celou šířku domu, a s rovným 
dřevěným záklopem, krytým zespodu papírovou bandáží. Tenčí trám, přisazený ke stěně komor a podepřený u zadního konce 
dřevěnou kulatinou, sem byl bezpochyby vložen dodatečně. V zadní stěně je pouze rubová strana průchodu s dveřmi, vsazený-
mi do vnitřního líce stěny před zmíněnou arkádou. Na stěnách je různě silná omítka s nepravidelným, spíše hrubým povrchem, 
krytá množstvím vápenných nátěrů. 

Na straně k přednímu dílu je vpředu velká zárubeň s dvoukřídlovými dveřmi do světnice, za nimiž je stěna směrem do síně 
(zřejmě v souvislosti s úpravami kuchyně) zesílená, podezděná až pod krajní trám stropu. K tomuto úseku jsou přisazeny žebří-
kové schody do patra, zvenčí obedněné. Za nimi jsou dveře do kuchyně se zárubní, vsazenou do líce stěny v síni. 

Prostor kuchyně je předělen tenkou dodatečnou příčkou, sledující jediný vystupující prvek stropu – omítnutý střední hraně-
ný trám (záklop tvoří nejspíše podélně kladené povaly). V obou vnějších stěnách jsou dvojice zmíněných oken, v topenišťovém 
koutu stojí zbytky sporáku. Uprostřed severní stěny se tenká dělící příčka zalamuje, aby uvolnila místo pro dvoukřídlové dveře 
do světničky, ve které je strop s hladkým omítnutým podhledem. V blízkosti topenišťového koutu je vedle prostorné spodní 
části  tahového komína průchod do nevelkého prostoru někdejší kuchyně, jejíž část zabírá zbytek zmíněného komína. Není 
patrné, zda se nad dnešním stropem ještě neskrývá zaklenutí starší kuchyně dymníkového typu. V severní stěně místnosti je 
široký valeně zaklenutý průchod do zděné přístavby, která zřejmě sloužila jako mladší spížní komora. Prostor je zaklenutý seg-
mentovou klenbou, usazenou nelogicky přes širší rozpon místnosti, proti vstupu je nika zamřížovaného okna se šikmými boky.

V západní stěně síně se uplatňují dva portály do komor, provedené ve zdivu stejným způsobem jako půlkruhově zaklenuté 
arkády. Mezi portály pod stropem je ve stěně ležatě obdélná nika nejasného účelu, snad související s funkcí vlastně blízké niky, 
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umístěné za vstupem v sousedící spížní komoře. V portálu do přední komory jsou osazeny mladší rámové dveře. V komoře je 
trámový strop se třemi trámy, ve dvorové stěně novodobě upravené dvojité okno a v protější stěně odkládací nika.

Na rubové straně portálu do menší spížní komory v zadním traktu existují dosud masívní dveře starobylého točnicového 
typu (bohužel s odstraněným zámkem), jejichž čepy jsou umístěny dole v kamenném ložisku a nahoře v otvoru, vydlabaném 
do trámového překladu. V dělící stěně k přední komoře blízko vstupu je odkládací nika (bezpochyby na světlo), v protější stěně 
nika štěrbinového okenního otvoru s šikmo rozevřenými boky a rovným kamenným překladem. Rovný dřevěný záklop (pro-
vedený zřejmě z hrubě štípaných krajin) nesou dva příčné trámy. V posledním prostoru, který zřejmě sloužil jako chlév, jsou 
stropní trámy kladeny opačně, v podélném směru, a podvlečeny průvlakem. Štěrbinová okna v zadní stěně mají šikmo rozevře-
né boky a rovné přeložení kamennými  deskami.

Patro
Prostor horní síně kryje podobný strop jako dole, se čtyřmi trámy, jejichž konce při zadní stěně jsou bezpochyby dodatečně 

povlečeny dalším trámem. Zesílení východní stěny je tu kratší, pouze v rozsahu spodní kuchyně. Na tento úsek navazuje umís-
tění žebříkových schodů do podkroví, stejné jako v přízemí. Ve dvorové stěně je dveřní otvor na pavlač a drobné štěrbinové 
okno s rozevřenými boky a rovným překladem. Ze síně se vstupuje pouze do menší komory v zadním traktu, půdorysně ko-
pírující spížní komoru v přízemí. Portál do komory i točnicové dveře včetně způsobu jejich uchycení jsou obdobné jako dole; 
v detailech odlišné je pouze provedení dveří, zámek je opět utržený. Strop s rovným  dřevěným záklopem nesou dva trámy,  
není tu odkládací nika.

Do větší komory v předním traktu se vstupuje pouze z pavlače dveřním otvorem se šikmo rozevřenými boky. Trámový 
strop s rovným záklopem nesou tři příčně kladené trámy, odkládací nika je vs středu stěny proti vstupu. I do komory, situované 
v koncovém dílu na celou  šířku domu, se vstupuje z pavlače. Strop je nesen čtyřmi trámy, z nichž jeden z dvojice při východní 
stěně je zřejmě dodatečný, v zadní stěně jsou tak jako v přízemí dvě štěrbinová okna se šikmo rozevřenými boky a rovným pře-
ložením kamennými  deskami.
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10
Shrnutí stavebního vývoje

Protože není důvod předpokládat, že zděné provedení větší zděné části domu je mladší, tedy dodatečné přezdění oproti od 
počátku roubené světnici, máme před sebou v případě domu čp. 186 v Čisté objekt, jehož v podstatě celá stavba pochází z velké 
přestavby z počátku 70tých let 17. století (dendrochronologický rozbor J. Kyncla poskytl pro světnici i stropní trámy v síni da-
tování 1672). Díky takto přesnému datování a rešerši písemných pramenů k dějinám usedlosti známe k dochovanému objektu 
i stavebníka – byl jím sedlák Pavel Blažek, který převzal statek od matky v roce 1667 a zemřel v roce 1684.

Nevíme ale, jak byla v tomto domě uspořádána kuchyně, protože u dosud známých domů z tohoto období (tedy z první fáze 
„světnicového“ provozu s nepřímým vytápěním) předpokládáme spíše umístění kuchyně v síni pod velkým dřevohliněným 
dymníkem, jehož okraj byl opřený do prvního stropního trámu. Možná, že tomu tak bylo i v tomto případě, a světnička byla 
vedle světnice přiložena v celé její délce. 

V blíže neznámé době, podle analogií nejpozději v 1. polovině 19. století, byla zřejmě v západní části světničky vydělena sa-
mostatná zděná kuchyně se zděným komínem dymníkového typu, posléze přestavěná pro tahovou úpravu komína. To se zřej-
mě stalo nejpozději na počátku 20. století, kdy došlo i k úpravám světničky (okno, průčelí). Spolu s tuto úpravou zřejmě došlo 
i k přístavbě nové spížní komory za severní obvodovou stěnou. 
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Architektonické a památkové hodnocení

Dům patří k velmi hodnotným dokladům náročné znovuvýstavby domů ve větších selských usedlostech v době stabilizace 
poměrů po skončení třicetileté války, a to v zatím málo známé materiálové variantě, užívající již pro větší část domu (s výjim-
kou obytných místností v předním dílu domu) zděné provedení stěn. O takto provedených domech víme zatím jen málo, a to 
možná i proto, že se dosud mohlo spíše pokládat takovéto zděné provedení za mladší.

Stavba je pozoruhodná i zachováním celé řady autentických stavebních detailů, například větším počtem jednoduchých 
štěrbinových okenních otvorů v hospodářských prostorách. Pozoruhodné a ojedinělé je zachování konstrukčního detailu, do-
kládajícího vztah horních vodorovných konstrukcí ke koruně zdiva – vnějších svislých profilovaných zarážek, které patří ke 
zvyklostem staršího středověkého stavitelství. Z vesnického resp. selského prostředí tento detail prakticky neznáme, což opět 
dokresluje způsob užití starobylých konstrukčních zvyklostí v období počátků uplatnění zděné stavby na vesnici. Právě tyto 
vzácné detaily jsou ale ohroženy velmi špatným stavem dřeva v oblasti koruny zdiva. 

K cenným prvkům patří i dvoje starobylé točnicové dveře, dochované včetně autentického soužití s jednoduchými zděnými 
arkádovými portály, tudíž i se zcela ojedinělou variantou spodního čepu s ložiskem tesaným v plochém kameni. 
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12
Možnosti úprav, vyplývající z výsledků průzkumu

Další osud domu závisí zcela na situaci v rodině majitelů, kteří by po dokončení stavby nového bydlení v místě někdejších 
chlévů na východní straně dvora mohli přistoupit k postupné obnově starého domu. Ten by v budoucnu mohl dobře sloužit 
k pronajímání pro agroturistický rekreační pobyt. Obnovovací práce by vzhledem k vysoké autentičnosti stavby a místy znač-
nému narušení měly být prováděny metodicky i řemeslně co nejkvalitněji, což by měla zabezpečit kombinace odborného do-
hledu a státní finanční pomoci. 
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14

Texty k fotografiím

1. Celkový pohled ze dvora na jižní, vstupní průčelí domu. Vpravo od vstupu je roubená světnice, uprostřed a vlevo zděná a pa-
trová hospodářská část s pavlačí.

2. Přední štít domu s okny světnice a světničky.

3. Detail roubeného nároží světnice v místě bez lepenicové izolace.

4. Pohled od vstupu na stěnu s portály do obou komor v přízemí.

5. Rubový pohled na vstup do někdejší spížní komory v přízemí s točnicovými dveřmi.

6. Rubová strana točnicových dveří ve vstupu do komory z horní síně.

7. Jedna z tesařských zarážek na koruně zdiva na zadní, severní stěně domu.

8. Povrch zdiva s lepenicovou krycí vrstvou a zbytky barevných nátěrů na západní stěně domu.  
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