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Benátky (319) 

(319-021) čp. 28 ***
Dům usedlosti s dochovaným raně baro-
kním jádrem roubené světnice a komor 
dendrochronologicky datovaným 1668 
(stavebník Lorenc Kopecký).

(319-024) čp. 32 **
Dům usedlosti s dochovaným klasicistním 
jádrem roubené světnice a komor dendro-
chronologicky datovaným 1810 (komory) 
a 1838 (úpravy světnice); letopočet 1810 
odpovídá dochovanému datovacímu ná-
pisu záklopu (vyzdvižení krovu; stavebník 
Václav Kopecký; tesař J.B.Čáslavka)

(319-030) čp. 46 **
Dům chalupy vysazené nedlouho před 
rokem 1768 s roubenou klenbou horní 
komory dendrochronologicky datovanou 
1800 (stavebník Franz Frank).

(319-044) čp. 68 ***
Dům usedlosti s archaickou roubenou 
obytnou místností zachovanou ve složitém 
stavebním organismu domu; dendrochro-
nologicky bylo možno datovat pouze 
krov mansardové střechy 1792 z mladší 
klasicistní přestavby, která změnila vzhled 
i prostorově dispoziční uspořádání domu.

Další významné objekty:
(319-026) čp. 34 **- usedlost
Dokumentované zaniklé objekty:
(319-004) čp. 2 **- kovárna
(319-016) čp. 20 **- usedlost 
(319-023) čp. 30 **- usedlost
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2 3

Cerekvice nad Loučnou (1627) 

(1627-009) čp. 11 ***
Pozdně středověký dům usedlosti s docho-
vanou jizbou s horním větracím otvorem 
a základním členěním se zadní patrovou 
komorou zděnou částí (s unikátními toč-
nicovými dveřmi horní komory). Dendro-
chronologicky datované prvky: jizba a strop 
horní komory 1550, strop dolní a horní síně 
1806, krov 1843, výplň štítu 1877.

další významné objekty:
(1627-006) čp. 6** - usedlost
(1627-009/2) čp. 11 **- kolna (podstáj) 
usedlosti

009

podélný řez



2 3

Čistá (2142) 

(2142-001/1) čp. 1 ***
Ranně barokní fara s roubeným patrem 
v kožichu; datování 1686?.

(2142-001/3) čp. 1 **
Zaniklá roubená polygonální stodola fary. 

(2142-005) čp. 5 **
Roubená chalupa s nápadně sešikmeným 
povalovým stropem archaické obytné 
místnosti; vysazena  před r. 1736.

(2142-011) čp. 12 ***
Zaniklý dům usedlosti s roubenou obytnou 
místností (jizbou ?) v kožichu s náběhy na 
valenou klenbu a kamennými sedlovými 
portály komor.

(2142-030) čp. 33 ***
Dům usedlosti se světnicí a patrem dendro-
chronologicky datovanými 1702 (stavebník 
Georg Severin); patro sníženo při přestavbě 
r. 1889 (trámy druhotně použity na stavbu 
podstáje); barokní přestavba se odráží v ar-
chivních pramenech zmínkou o „zlepšení 
budovy“; typologickou zvláštností domu je 
sklep na místě světničky.
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4 5

Čistá (2142) 

(2142-43 - 50) čp. 38 -50*
Domky vzniklé z bývalého vrchnostens-
kého dvora (založen 1652; rozparcelován 
1786).

(2142-055) čp. 53 **
Nedokončená pozdně klasicistní přestavba 
roubené chalupy; místně typické rozšíření 
do zdvojené chalupy na půdorysu „E“ se 
střední kolnou.

(2142-058) čp. 54 *
Pozdně klasicistní usedlost s mladšími 
úpravami pozoruhodná raritními dějinami; 
v opise dochovaný hamfešt, který dostal 
litrbašský zeman 19. března 1349 od 
litomyšlské městské rady (stvrzen 1350).

(2142-102/1) čp. 97 ***
Výměnek usedlosti dendrochronologicky 
datovaný 1616 (stavebník Hanuš Skokan); 
mimořádná hodnota domu spočívá v kom-
binaci jeho velkého stáří, celistvé zachova-
losti jeho jádra (včetně značné části stave-
bních řemeslných detailů - dveřní portály 
a křídla, okenní zárubně (!)) s dokladem 
velmi ranné světnice. 

(2142-102/2) čp. 97 **
Podjezdná ranně barokní roubená sýpka 
usedlosti s řadou dochovaných detailů 
(točnicové dvěře včetně zámků) dendro-
chronologicky datovaná 1709  (stavebník 
Adam Kučera)

043 - 050 055 058 102



4 5

Čistá (2142) 

(2142-102/3) čp. 97 **
Roubená polygonální stodola usedlosti; 
zachycena již na na mapě SK 1839, upra-
vovaná 1860 (letopočet na vnitřní stěně 
mlatu).

(2142-108) čp. 109 **
Dům chalupy vysazené nedlouho před 
rokem 1736 s roubenou klenbou horní 
komory (stavebník Wentzl Drobny).

(2142-133) čp. 144 **
Roubená stodola původně polygonální 
s druhotně pravoúhle ukončenými oběma 
pernami.

(2142-153) čp. 171 ***
Dům usedlosti s v úplnosti dochovanou 
obytnou místností typu středověké jizby 
(včetně vnější hliněné omazávky) a krovem 
ze stejné stavební etapydendrochronologic-
ky datovanými 1583; na počátku 18. století 
dobudovaný ve specifické regionální formě, 
kombinující jednopodlažní obytnou část 
s patrovou hospodářskou částí s pavlačí.

(2142-176) čp. 186 ***
celistvě dochovaný ranně barokní dům 
usedlosti z doby stabilizace poměrů po 
skončení třicetileté války v zatím málo 
známé materiálové variantě, užívající již 
pro větší část domu (s výjimkou světnice) 
zděné provedení stěn (dendrochronologic-
ky datován 1672; stavebník Pavel Blažek).
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6 7

Čistá (2142) 

(2142-123) čp. 202 **
Roubená chalupa dodatečně zdvojená 
v typické regionální variantě půdorysu 
„E“; datována na podstávce 1831, což 
odpovídá době výstavby mezi lety 1830 
(oddělení dosavadní sušárny z čp.27) 
a 1832 (zaknihování).

další významné objekty:
(2142-008) čp. 8 ** - usedlost
(2142-009) čp. 10 **- chalupa
(2142-014) čp. 15 ** - usedlost
(2142-018) čp. 19 **- chalupa
(2142-019) čp. 20 **- chalupa
(2142-021) čp. 20 **- chalupa
(2142-024) čp. 27 **- chalupa
(2142-026) čp. 29 **- chalupa
(2142-053) čp. 51 **- chalupa
(2142-064) čp. 60 **- chalupa
(2142-096) čp. 89 **- chalupa
(2142-142) čp. 154 ** - usedlost
(2142-154) čp. 172 ** - usedlost
(2142-158) čp. 174 ** - usedlost
(2142-040) čp. 189 ** - chalupa

dokumentované zaniklé objekty:
(2142-021) čp. 25**- usedlost)

123



6 7

Dolní Újezd (2939) 

(2939-011/1) čp. 217 **
Dům usedlosti se zachovaným archaickým 
prostorovým uspořádámím s vysokou 
obytnou místností roubenou z kuláčů 
v kožichu a patrovou zadní komorovou 
částí.

(2939-011/2) čp. 217 **
podstáj s pozoruhodným naivním dekorem 
s plastickými florálními motivy a postavou 
sv.Floriana; datovaná 1868 (stavitel Jan 
Lustik)

další významné objekty:
(2939-070) čp. _ **- chalupa
(2939-005) čp. 21 **- chalupa
(2939-009) čp. 79 ** - usedlost
(2939-010) čp. 92 ** - usedlost
(2939-030) čp.235 ** - usedlost
(2939-071) čp. 242 **- chalupa
(2939-040) čp.309 ** - usedlost
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8 9

Hrušová (4940) 

(4940-002) čp. 10 **
Celistvě zachovaný klasicistní zděný 
dům usedlosti; čp.10 chybně vztažen 
popis fotografie V. Votrubce zachychující 
světnici se stropem s povaly  skládanými 
do kosočtverce.
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Chmelík (5274) 

(5274-002) čp. 4 **
Chalupa vysazená r.1736 (stavebník Mat-
tes Roschka), dům rozšířen podle plánů 
stavitele Fr. Hlaváčka z r.1856 na dvojdům 
s dvorem v typické regionální variantě 
půdorysu „E“.

(5274-010) čp. 22 **
Chalupa s uzavřeným dvorem s roubenou 
podjezdnou sýpkou, jejíž výstavbu lze snad 
ztotožnit se „zlepšením“ k r. 1756 (staveb-
ník omas Rotzer).

(5274-016) čp. 37 **
Zděná velká patrová uzavřená usedlost 
datovaná 1868 (stavebník Johann Schle-
singer); raný doklad radikální přestavby 
do podoby „vierkantu“.

(5274-019) čp. 50 **
Roubená chalupa s archaickým prostorově 
dispozičním uspořádání s vysokou obytnou 
místností a zadní patrovou komorou částí 
(zmiňována 1753).

další významné objekty:
(5274-034) čp. 6 **- usedlost
(5274-023) čp.11 **- výměnek usedlosti
dokumentované zaniklé objekty:
(5272-003) čp.1 **
(5272-018) čp.48 **- chalupa
(5272-023) čp.66 **- chalupa
(5272-018) čp.48 **- chalupa
(5272-029) čp.82 **- chalupa
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10 11

Karle (6378) 

(6378-030) čp. 75 **
Roubená chalupa se světnicí s náběhy 
na valenou klenbu v kožichu s hliněnou 
omítkou s vtlačovanými keramickými 
střepy; r. 1989 v dokumentována v interieru 
řada hodnotných detailů (sedlové portály 
s točnicovými dveřmi).

další významné objekty:
(6378-018) čp. 5 **- usedlost
(6378-003) čp. 11 **- usedlost
(6378-021) čp. 21 **- usedlost
(6378-069) čp. 28 **- usedlost
(6378-004) čp. 114 **- chalupa
dokumentované zaniklé objekty:
(7019-004) čp.19 ** - usedlost
(7019-005) čp.20 ** - usedlost

030



10 11

Květná (7808) 

(7808-002) čp. 1 **
Roubená podjezdná sýpka usedlosti z doby 
kolem poloviny 18. století s hodnotnými 
autentickými detaily (sedlové portály 
s točnicovými dveřmi).

(7808-027) čp. 54 **
Převážně roubený dům usedlosti s vyso-
kou světnicí a patrovou zadní komorovou 
částí z doby obnovy po třicelitelé válce 
s mladšími úpravami (r. 1665 sleveno 100 
kop za „na vyzdvižení stavení spuštěného 
za svršky a přídavky poněvadž se žádných 
nenachází”; stavebník Feit Stranik); světnice 
1700  - 1750.

další významné objekty:
(7808-053) čp. _ **- chalupa
(7808-003) čp.4 **- usedlost
(7808-007) čp.6 **- usedlost
(7808-010) čp.8 **- chalupa
(7808-012) čp.14 **- usedlost
(7808-017) čp.31 **- usedlost
(7808-034) čp.76 **- usedlost
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Lažany (7986) 

(7986-006) čp. 9 **
Dům usedlosti s archaickým prostorově 
dispozičním uspořádání s vysokou rou-
benou obytnou místností v kožichu a zadní 
patrovou komorou částí.
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12 13

Litomyšl (8610) 

(8610-001) čp. 44 **
Chalupa v m.č. Libánky datovaná na 
záklopě 1825 (stavebník Josef Jílek).

kresba Q. Šimka z roku 1927

001



14 15

Morašice (9934) 

(9934-019) čp. 25 **
Roubená chalupa s archaickou roubenou 
obytnou místností s náběhy na valenou 
klenbu v kožichu.

(9934-026) čp. 43 **
Dúm usedlosti datovaný na trámu síně 
1793 se starší archaickou roubenou obyt-
nou místností s náběhy na valenou klenbu 
v kožichu (dřevěná kce pro odběr vzorků 
nepřístupná).

další významné objekty:
(9934-002) čp. 1 **- fara
(9934-003) čp. 2 **- usedlost
(9934-009) čp. 8 **- usedlost
(9934-040) čp. 36 **- chalupa
(9934-027) čp. 44 **- mlýn
dokumentované zaniklé objekty:
(9934-041) čp. _ **- usedlost
(9934-032) čp. 52 **- usedlost
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14 15

Osík (11572) 

(11572-011) čp. 34 **
Roubená chalupa s nápadně sešikmeným 
povalovým stropem archaické obytné 
místnosti; lomenice byla datována 1705; 
zanikla po r. 1993.

(11572-031) čp. 93 **
Dům usedlosti s vysokou roubenou obyt-
nou místností s náběhy na valenou klenbu; 
zanikl po r. 1993.

(11572-048) čp. 145 **
Roubená stodola usedlosti místně atypicky 
podélně průjezdná.

(11572-050) čp. 148 **
Dům drobné usedlosti s  archaickým 
prostorově dispozičním uspořádáním 
s vysokým omazaným blokem roubené 
obytné místnosti a zadní patrovou ko-
morou částí .

další významné objekty:
(11572-003) čp. 2 **- chalupa 
(11572-010) čp. 29 **- usedlost
(11572-015) čp. 40 **- usedlost
(11572-023) čp. 69 **- chalupa
(11572-071) čp. 72 **- chalupa
(11572-024) čp. 73 **- chalupa
(11572-040) čp. 122 **- chalupa
(11572-044) čp. 127 **- usedlost
(11572-045) čp. 135 **- chalupa
(11572-054) čp. 156 **- hostinec
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16 17

Sedliště (14318) 

(14318-009) čp. 33 **
dům výměnku s archaickou prostorovou 
skladbou s vysokou roubenou obytnou 
místností a zadní patrovou komorovou 
částí vydělen z usedlosti čp. 8 r. 1802 se 
Jan Kroulik zavázal vystavět stavení do 
dvou let; zanikl r. 1990

další významné objekty:
(14318-013) čp. 10 **- usedlost

plán na stavbu zděné polygonální stodoly 
u čp. 20

009



16 17

Sedlíšťka (14322) 

(14322-001) čp. 2 **
Mlýn s roubeným domem se zadním 
patrovou komorovou částí a roubeným 
špýcharem nad kolnou.

001



18 19

Tisová (16445) 

(16445-005) čp. 48 **
Dům usedlosti s prostorovou skladbou 
s vysokou roubenou obytnou místností 
a zadní patrovou komorovou částí (za-
chovanou pouze torzálně) dendrochrono-
logicky datovaný 1764.
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18 19

Trstěnice (16596) 

(16596-003) čp. 2 **
Dům usedlosti datovaný letopočtem 1827 
na podstávce (stavebník Matěj Kopecký); 
dřevěná konstrukce světnice a potrové ko-
morové části, kterou podstávka obkračuje 
nepřesahuje svým stářím nejspíše polo-
vinu 18. století; alespoň orientační infor-
maci o odobě usedlosti před přestavbou 
ve 30. letech 20.století podává nedatované 
schematické zaměření MMGL; u vročení 
1597, které zde nalezl Alois Jirásek, ztratilo 
zánikem podstáje vypovídací schopnost.

zaměřěení (MMGL)

(16596-006) čp. 4 **
Usedlost s uzavřeným dvorem s baro-
kním domem s roubenou světnicí a zadní 
patrovou komorovou částí a patrovými 
sýpkami nad kolnou; před štítové průčelí 
domu představěna maštal (1850); pozor-
nost zasluhuje především roubená stodola 
původně polygonální s druhotně pravoúhle 
ukončenými oběma pernami.

(16596-007) čp. 5 **
Celistvě dochovaná pozdně klasicistní 
usedlost s řadou autentických detailů s do-
mem s maštalí před světnicí orientovaným 
podélným průčelím do dvora, s výměnkem 
v „hrubé stavbě“ a pozoruhodnou arkádo-
vou podstájí.

(16596-027) čp. 41 ***
Celistvě dochovaná pozdně klasicistní 
usedlost s roubeným výměnkem čp. 220 
z roku 1826 (stavebník Jan Žrout); unikátní 
polygonální roubená stodola dendrochro-
nologicky datována 1663 (stavebník Lukáš 
Benešů zvaný Źrout).
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20 21

Trstěnice (16596) 

(16596-036) čp. 61 ***
Roubený dům celistvě dochované usedlosti 
se světnicí dendrochronologicky datovanou 
1664 (1660 „živnost pustá“; stavebník 
Martin Prax (Prase?)); zadní komorová 
část s archaickými sedlovými portály  
v přízemí hypoteticky předbělohorského 
stáří dendrochronologii odolává.

(16596-063) čp. 103 **
Celistvě dochovaná pozdně klasicistní 
(přestavěná do zděné podoby dle vročení 
1862) spjatá s postavou Vojnarky s rou-
beným domem se světnicí s nápadným 
povalovým stropem; odpověď na otázku 
jeho případného převzetí ze starší stavby 
nebo konzervativnosti stavebníka J. Beneše 
dendrochronolgie nepřinesla.

(16596-068) čp. 111 **
Dům chalupy s roubenou světnicí s návěhy 
na valenou klenbu s vročením 1772 na 
průvlaku.

(16596-073) čp. 123 **
Podjezdná barokní roubená sýpka usedlosti 
s řadou dochovaných detailů (točnicové 
dvěře včetně zámků); pozoruhodně tvaro-
vané slouky pavlače z doby před polovinou 
19. století.

další významné objekty:
(16596-137) čp. _ **- chalupa
(16596-003) čp. 1 **- mlýn
(16596-010) čp. 10 **- usedlost
(16596-011) čp. 11 **- chalupa
(16596-014) čp. 16 **- chalupa
(16596-015) čp. 17 **- chalupa
(16596-019) čp. 23 **- usedlost
(16596-022) čp. 26 **- usedlost
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20 21

Trstěnice (16596) 

(16596-025) čp. 39 **- usedlost
(16596-030) čp. 48 **- chalupa
(16596-034) čp. 56 **- usedlost
(16596-051) čp. 90 **- chalupa
(16596-056) čp. 95 **- chalupa s vročením 
1603
(16596-058) čp. 98 **- usedlost
(16596-065) čp. 106 **- usedlost s výměn-
kem
(16596-066) čp. 107 **- usedlost
(16596-079) čp. 133 **- usedlost
(16596-089) čp. 143 **- chalupa
(16596-133) čp. 147 **- chalupa
(16596-103) čp. 171 **- chalupa

chalupa čp. 95; zaměření (MMGL)
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22 23

Tržek (16615) 

(16615-010) čp. 16 **
Roubená polygonální stodola.

dokumentované zaniklé objekty:
(16615-004) čp. 1 **- usedlost
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22 23

Újezdec (17501) 

(17051-009) čp. 9 **
Dům usedlosti s roubenou světnicí a zadní 
patrovou komorovou zděnou částí; dendro-
chronologicky se podařilo odatovat pouze 
mladší krov 1881 a nadroubení světnice 
1798.

další významné objekty:
(17051-001) čp. 1 **- usedlost
(17051-004) čp. 3 **- chalupa
(17051-005) čp. 5 **- usedlost
(17051-018) čp. 17 **- usedlost
(17051-031) čp. 28 *- hostinec
(17051-033) čp. 30 **- usedlost

plán na stavbu nového domu usedlosti 
čp. 30; František Hlaváčel 1862
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24 25

Vidlatá Seč (17746) 

(17746-009) čp. 34 **
Dům usedlosti složitého stavebního 
vývoje s prostorově dispoziční skladbou se 
zadní patrovou komorou částí a vysokou 
světnicí; nejstárší částí domu je unikátní 
podstávka vynášející konstrukci krovu, 
dendrochronologicky datovaná 1617; 
strop světnice1751.

další významné objekty:
(17746-013) čp. 46 **- usedlost
(17746-016) čp. 59 **- usedlost

009



24 25

Vraclav (18156) 

(18156-005) čp. 49 ***
Mimořádně celistvě zachovaný dům 
usedlosti z doby obnovy po třicetileté 
válce se světnicí s vročením 1657, jemuž 
odpovídá dendrochronoogické datování 
stropu a slupku portálu horní komory 
jeho zadní zděné části.

další významné objekty:
(18156-006) čp. 53 **- usedlost
(18156-007) čp. 75 **- usedlost
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26

Vračovice (18164) 

(18164-027) čp. 2 ***
Dům usedlosti dochovaný převážně 
v odobě zděné klasicistní přestavby dym-
nou jizbou pozdně středověkého charakteru 
dendrochronologicky datovanou 1538.
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