













































































































	Vračovice čp.2
	Textová část
	Fotodokumentace
	Snímky z roku 1991.
	Exteriéry.
	1. Celkový pohled na dům od západu.
	2. Pohled na přední část domu od jihu, ze silnice.
	3. Přední část nádvorní strany domu.
	4. Detail nároží hlavní obytné místnosti.
	5. Boční stěna hlavní obytné místnosti.
	6. Detail rohové vazby roubení u světničky.
	7. Roubená část boční stěny světničky.
	8. Detail roubení, omazávky a omítky u světničky.
	9. Klasicistní portál s dveřmi v zadní podélné stěně domu.

	Hlavní obytná místnost.
	10. Pohled od vstupu.
	11. Vstupní dveře.
	12. Sondy vpravo u dveří.
	13. Sondy nade dveřmi.
	14. Zbytek okna vlevo v čelní stěně.
	15. Povaly stropu nad koutem bývalého topeniště s odřezanými zbytky trámkových stojek.
	16. Střed boční nádvorní stěny s odkrytým rozhraním spodních mladších a horních starých trámů.


	Snímky z roku 1993.
	Hlavní obytná místnost se světničkou.
	17. Celkový pohled od vstupu.
	18. Kout bývalého topeniště.
	19. Celkový pohled od čela ke vstupu.
	20. Odkryv nad vstupními dveřmi.
	21. Odkryv nad vstupními dveřmi, detail.
	22. Secesní patronový vlys pod stropem.
	23. Zbytek polenice nad levým oknem nádvorní stěny.
	24. Sonda ve střední části nádvorní stěny.
	25. Část zárubně staršího okna u levého okna v čelní stěně.
	26. Odkryv mezi oběma čelními okny s ozubem pro osazení zárubně horního větracího okna.
	27. Detail pravého okraje ozubu.
	28. Vnější sonda na druhý okraj ozubu.
	29. Vnitřní nároží u světničky se svislou spárou v hliněné omazávce.
	30. Stojaté trámy v mladší výplni u dveří do světničky.
	31. Světnička - kout se vstupy.
	32. Pohled do severního koutu světničky.

	Hospodářská část přízemí.
	33. Pohled do síně od vstupu ze dvora.
	34. Opačný pohled, ke vstupu.
	35. Chodba za síní k zadním klasicistním dveřím.
	36. Chodba přes kuchyni, pohled ke světničce.
	37. Zazděné ústí bývalého bývalého komína nad chodbou, vestavěnou do kuchyně.
	38. Prostor klenutého chléva v zadní části přízemí.

	Patro.
	39. Vyústění předních schodů do horní světničky.
	40. Komora za hlavním komínem.
	41. Komora v čele domu, nad světničkou.
	42. Vyústění druhých schodů do patra.
	43. Dělící roubená omazaná příčka mezi komorami na nádvorní straně.
	44. Zadní komora v patře s komínem a zárubní do prostoru nad chlévy.
	45. Prostor nad klenbou velkého chléva.
	46. Vstup do komory při zadní podélné stěně domu.
	47. Komora s dveřmi v nádvorní stěně nad druhými schody.
	48. Komora nad předními schody - okno do dvora.
	49. Táž komora - rub klenutých předních schodů.

	Krov.
	50. Celkový pohled do přední části krovu.
	51. Rub stropu nad hlavní obytnou místností.
	52. Konec trámové stojky v hliněné omazávce stropu.
	53. Kout u komína s ohořelým vazným trámem.
	54. Horní část omazaného roubení přilehlé komory nad povalovým stropem hlavní obytné místnosti v koutě u komína.


	Vyznačení stanovišť v půdorysech
	Vyznačení vzorků v GIS

	Grafické přílohy
	Dendrochronologický rozbor
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