Obnova a pøístavba domu èp.171 v Èisté u Litomyle, okr.Svitavy
ing. arch. Jiøí Syrový, ing. arch. Zuzana Syrová - Anýová, ing. Mojmír Kopecký - duben 1996

Dùm èp.171 v Èisté u Litomyle leí na levém bøehu øíèky
Louèné, tvoøící osu dlouhého sídelního øetìzce lesní lánové vsi.
Je pozùstatkem nìkdejí rozsáhlé uzavøené usedlosti, z ní vedle
roubeného, v zadní èásti patrového obytného stavení zùstala
zachována èást mladího kolmo napojeného zdìného
hospodáøského køídla ze tøetí ètvrtiny 19.století. V prùbìhu roku
1988 se v tomto domì podaøilo identifikovat kompletnì
zachovanou pozdnì støedovìkou dymnou jizbu (datovatelnou v dobì objevu pouze komparativnì - do 16.století), její jedinou
známou zachovanou obdobou ve vesnickém prostøedí byl v té
dobì dùm èp.2 v Luèici, okr.Klatovy. Pøestoe se od té doby
podaøilo stavebnì historickými prùzkumy prokázat existenci
dalích pozdnì støedovìkých dymných jizeb (Havlíèkùv Brod
(HB), Vraèovice (ÚO)), zùstává èistecký dùm unikátní památkou
svého druhu, ve vesnickém prostøedí výjimeèného stáøí. Vedle
archaické jizby s dymným otvorem v boèní dvorní stìnì
zasluhuje pozornost i zadní patrová komorová èást s øadou
døevìných sedlových portálu pozdnì gotického tvaru pocházející
z druhé výrazné stavební etapy domu ze 17.století a koneènì i
druhý trakt pøestavìný z kamene v období klasicismu.
Podrobný popis objektu a poznatky z prùzkumu
provedeného (spolu s fotodokumentací a zamìøením v mìø.
1:100) v létì roku 1988 byly poprvé publikovány ve
sborníku Archaeologia historica 14/89 (J.kabrada, Z.Syrová).
Podrobné zamìøení v mìøítku 1:50 bylo provedeno SURPMO
v roce 1990 (ing.arch.Petr Dostál).
Dùm èp.171 byl prohláen za kulturní památku 6.10.1989
a zapsán do ústøedního seznam pod è.r.5473.
Ji v dobì objevení byl dùm delí dobu oputìn po úmrtí
posledního obyvatele a s vyøízenými formalitami pro demolici. Jeho stavebnì technický stav byl patný - dlouhodobou
neúdrbou a zatékáním byla naruena konstrukce krovu, stropù
a zdiva druhého traktu; havarijní byla i konstrukce sklepa, který
byl pouze velmi obtínì pøístupný; jizba díky tomu, e byla
vyroubena jako samostatný blok byla naopak v relativnì dobrém
stavu stejnì jako zadní komory (s výjimkou podlah).
Vzhledem k mimoøádnému významu domu byly hledány
ji od r.1988 monosti pro jeho záchranu. Podaøilo se odvrátit
bezprostøední nebezpeèí demolice; v roce 1989 provést za
pøispìní tehdejího OK ONV provizorní zakrytí støechy (které
vak díky neodbornému provedení stavbì spíe ukodilo)
a následnì i jednoduché zabezpeèení krovu (z iniciativy Památkového ústavu v Pardubicích za pøispìní okres. referátu kultury).
V roce 1994 ovem uhnilá pozednice zpùsobila výraznìjí
pohyb krovu, který prolomil klenbu kuchynì a prakticky zcela
strhl zbývající konstrukce zadního podélného druhého traktu
(zèásti odstranìné pøi pøedchozí opravì støechy). Závanou
hrozbu pro dalí osud domu pøedstavoval havarijní stav krovu,
pokleslého na severozápadním rohu po prolomení shlaví podélné

nosné pozednice a pøíèné vodorovné vaznice, pøetíeného
betonovou takou na severní stranì sedlové støechy a námìtcích
druhého traktu, z èeho vyplynulo posunutí komínového tìlesa
asi o 80mm; komín hrozil zøícením. Byla odùvodnìná obava,
e objekt nepøeije dalí zimu a bude následovat osud prvního
známého vesnického domu s dymnou jizbou èp.22 v ivohoti,
který zanikl brzo po svém znovuobjevení v 50.letech (z jeho
hmoty zbyl pouze trám datovaný letopoètem 1617). Stav ostatních
èástí odpovídal dlouhodobému zanedbání základní údrby, oproti
roku 1988 se vak výraznì nezhoril (roubení v severovýchodní
èásti jizby nad prahovým trámem vyboèeno a vyklonìna hlinìná
omazávka; havarovaná klenba sklepa; èásteènì protékající krytina
v dùsledku poklesu a rozevøení krovu; krokve, latì a roubení
komor zèásti napadeno døevokaznou houbou; místy hmyzem
napadené podlahy komor).
Hlavním problémem byl ji od r.1988 nezájem bývalých
majitelù, manelù Beneových, o památku, respektive jejich
zájem na jejím odstranìní, jemu nejlépe vyhovovala nabídka
SLSØ Vysoèina na transfer na Veselý kopec. Proto ztroskotal
i první pokus o vyuití objektu pro etnografickou expozici
Mìstského muzea v Litomyli. Poté, co nedolo k dohodì
s muzeem, nenael se po dlouhou dobu dalí zájemce o koupi.
Na jednání 13.3.1995, pøi nìm odborné orgány památkové péèe
vzhledem k významu památky opìt preferovaly její zachování
in situ, dolo k dohodì o odkoupení nemovitosti ing.arch.Jiøím
Syrovým se zámìrem dlouhodobého pronajmutí Spoleènosti pro
obnovu vesnice a malého mìsta (odborného obèanského sdruení
zaregistrovaného u MVÈR pod è.r.VSC/1-7631/91-R).
K vlastnímu prodeji domu s minimálním pozemkem
(pøedzahrádka, úzký klín dvora) dolo vak a na podzim tého
roku (vklad práva zapsán do katastru nemovitostí 10. listopadu
1995), èím dolo ke skluzu oproti pùvodním èasovému rozvrhu
obnovy.
Práce pøípravné i realizaèní (které v letech 1996-97 finanènì
výraznì podpoøilo MK ÈR v rámci programu záchrany
architektonického dìdictví) postupovaly do dneních dní podle
konceptu obnovy è.p.171 sestaveného ing.arch.Zuzanou Syrovou
a ing.arch.Jiøím Syrovým (12.5.1995).
Byl provedený prùzkum stavebnì-technický (ing.Radomír
Veselý, 1995) a základní odborné posouzení døevìných konstrukcí
(ing. Pavel astný, 1995). Po zpøístupnìní zbývajících èástí roubeného stavení a odstranìní druhotných novodobých obezdívek
a obkladù (dolní komora a síò) byl postupnì doplòován stavebnìhistorický prùzkum (doc.ing.arch.Jiøí kabrada, CSc.; archivní
reere dr.Martin Ebel). Lokální archeologický výzkum v jizbì
v místì pece (dr.Frantiek Gabriel, Mgr. K. Podrouek, L.
Kursová, 1996) odkryl sokl otopného zaøízení ze 16.století a
zahloubený objekt interpretovaný jako pec pøedcházející stavbì
tohoto soklu. Dendrochronologického datování (Mendelova zemìdìlská a lesnická universita v Brnì, dr. ing.Petr Horáèek,

1997) potvrdilo datování jizby do 16.století (po r.1545/1583 s
výmìnami prahových trámù po r.1671) a zadní komorové èásti
(po r.1632/1693).
Byl proveden návrh na statické zajitìní roubeného stavení
vèetnì návrhu doèasného pøístøeku nad roubeným stavením
(ATLAS - ing.R.Veselý, ing.R.Ulrich, I/96). Prùbìnì je
zpracováván rozbor pouitých hlinìných materiálù s návrhem
technologie (ing.Jan Køí). V zájmu zachování maximálního
mnoství autentických døevìných konstrukcí a prvkù se bylo
doplnìno posouzení a zhodnocení stavu døevìných konstrukèních
prvkù a návrhu technologie sanace, stabilizace a ochrany døeva
(Mendelova zemìdìlská a lesnická universita v Brnì/diplomová
práce, Pavel Èíek 1996-97).
Na tyto podklady navazuje architektonicko-stavební projekt
realizace obnovy a rekonstrukce è.p.171 se samostatnou èástí
podrobností (ing.arch. Jiøí Syrový, ing.arch. Zuzana Syrová,
ing.Mojmír Kopecký).
Cílem obnovy je vedle záchrany ohroené památky i její
zpøístupnìní veøejnosti. Starí roubené obytné køídlo s renesanèní
roubenou dymnou jizbou opatøenou hlinìnou omazávkou stìn
a svrchní strany stropu, barokní zadní patrovou roubenou èástí
a klasicistním zdìným druhým traktem s kuchyní bude v pøízemí
a patøe zpøístupnìno v rámci etnografické expozice mìstského
muzea v Litomyli, s ním jsme opìtovnì navázali kontakt.
V rámci restaurování obytné místnosti bude rekonstruována pec
s otevøeným ohnitìm a obnoveno horní vìtrací okno v boèní
stìnì, co umoní unikátní experiment - ovìøení provozu dymné
jizby. Návrh obnovy pece, její orientaci bohuel archelogický
výzkum neobjasnil, komplikuje existence novodobé pece
situované ve druhém traktu orientované do jizby, která se vyádá
nejspíe do jisté míry atypické øeení. I jizba sama by nemá být
vrácena do podoby 16. století doplnìním ji neexistujících prvkù,
ale bude ponechána v rozporuplné podobì vypovídající o jejím
dalím vývoji s hlinìnou omazávkou i novodobými výplnìmi.
Pro expozici bude dopracován scénáø a projekt interieru
(mgr.afránková a dr.Zemanová; spolupráce dr.Tomá Edel).
Vlastní provoz expozice bude zajiovat litomylské muzeum,
které zajistí prùvodce na mìsíce kvìten a záøí; po zbytek roku
pøedpokládáme pøístupnost o víkendech nebo po telefonické
domluvì. (Výhledovì se poèítá se zpøístupnìním dalích objektù
ve vesnicích v okolí Litomyle.)
Expozièní zázemí bude minimální. Stávající novodobá
bednìná pøedsíò obytného køídla bude vyuita jako místnost pro
prùvodce a pøijetí návtìvníkù. Ve dvoøe na místì tradièního
záchodku na hnojiti bude zøízeno sociální zaøízení pro prùvodce..
Zadní zdìné chlévové køídlo a jeho dostavba nebude
veøejnosti pøístupné a bude v pøízemí a podkroví vyuito jako
architektonický atelier Syrový & Syrová. Pøístavba a vloené
prvky vybavení, které souvisejí s novým vyuitím budou
provedeny souèasnými výrazovými prostøedky, bez zbyteèných

zásahù do konstrukcí. Výhledovì poèítáme s vytvoøením
dokumentaèního a informaèního støediska SOVAMM se
zamìøením na výzkum a dokumentaci vesnické architektury
a urbanismu a konzultace vlastníkùm.
Realizaèní práce zapoèaly ihned po zakoupení objektu
provedením doèasného pøístøeku nad roubeným stavením
a následným odstrojením støechy na poèátku zimy 1995/96 (fy
Molat). Pøístøeek výraznì omezil riziko havárie objektu v
prùbìhu na sníh bohaté první zimy a umonil do konce roku
1996 provádìt práce na obnovì roubeného stavení bez kodlivých
povìtrnostních vlivù.
Dále byly provedeny výklizy. Destruované døevìné
a kamenné konstrukce byly rozebrány. Tesaøské konstrukce byly
opatøeny preventivním ochranným nátìrem Boronit podle
doporuèení ing.Pavla astného (Návrh postupu záchrany
døevìných konstrukcí, 04/95).
V roce 1996 bylo provedeno statické zajitìní roubeného
stavení, obnova zdìné èásti druhého traktu a nová indelová
krytina (fy Døevo s. r.o.). S kvalitou obnoveného kamenného
zdiva na hlinìnou maltu mùeme být vcelku spokojeni, i kdy
nedosahuje preciznosti originálu. Tesaøské práce, pøi nich
provádìjící firma nerespektovala projekt ani pokyny stavebního
dozoru, jsou èernou kapitolou obnovy. Nejneastnìjím zásahem
je svévolná výmìna dvou prahových trámù podélné dvorní stìny
jizby za tøi øezané se zcela amatérskou úpravou nároí ignorující
vekerou logiku stavby.
Po velmi patných zkuenostech s firmou Døevo s.r.o. po
novém výbìrovém øízení provádí obnovu od roku 1997 firma
ATEH s.r.o.. Z obnovných prací se jedná o provedení a doplnìní
kabøince, podlah, omítek a hlinìných omazávek, repase oken a
dveøí. Tesaøských prací (pøedevím doplnìní roubené stìny mezi
dolní komorou a síní a sedlových portálù s toènicovými dveømi,
obnovy stropu druhého traktu, pøípadnì pavlaèe) se má v roce
1998 ujmout koneènì odborník pan Petr Rùièka.
Obnova domu v Èisté nás tvrdì pouèila o úskalích realizace,
na nì narazí investor, jeho cílem teoreticky správná snaha po
zachování maximální autenticity historických konstrukcí. Naí
nejvìtí chybou bylo asi to, e jsme vzhledem k finanènímu
pøíspìvku z programu záchrany architektonického dìdictví
neodstoupili od smlouvy s firmou Døevo pøi prvních závaných
nedostatcích. Pøesto doufáme, e se podaøilo z domu a jeho
vypovídací schopnosti zachránit více, ne by pøeilo
pøedpokládaný transfer. Nezanedbatelný podél na tom mají
vichni, kdo nám mnohdy zcela nezitnì pomohli a pomáhají;
vedle osob ji výe uvedených jmenujme alespoò R. Urbánka,
dr.M. Madaje, mgr.M. Novákovou a dr.P. Buree. Obnova by
nebyla moná ani bez velké dávky tolerance ze strany bývalého

Obnova a dostavba bývalé zemìdìlské usedlosti èp. 171 v Èisté u Litomyle, okr. Svitavy

Jedním z pøínosù bádání o lidové architektuøe v posledních letech je odhalování stále starích objektù, a to
nejen zdìných, ale i døevìných. Jejich poznání prodìlává
skuteènì rychlý vývoj mj. i díky poèátkùm nasazení exaktních datovacích metod, zejména dendrochronologie. Jestlie bylo jetì nedávno moné rysy pozdnì støedovìké
vývojové etapy naich vesnických domù vytyèovat alespoò rámcovì (Vajdi 1980), mùeme u dnes i díky nìkterým jasnozøivým starím pracem (Matouek 1927-28)
o naem pozdnì støedovìkém vesnickém domì vyslovovat nejen konkrétnìjí analýzy jednotlivých objektù (napø.
ivoho èp.22, okr. Beneov, Kvílice èp.10, okr. Kladno,
Luèice èp.2, okr. Klatovy a dalí), ale i první pokusy o souhrnnou pøedstavu (kabrada 1986).*1 Následující sta podává pøedbìnou zprávu o identifikaci a první etapì prùzkumu a dokumentace dalího takového objektu, která probìhla v dubnu a srpnu 1988.

Vesnice Èistá (døíve Litrbachy) u Litomyle,
okr. Svitavy, je èástí zhruba patnáctikilometrového témìø
nepøetritého øetìzce údolní lánové sídelní struktury støedovìkého pùvodu, která zaèíná tìsnì za Litomylí Benátkami a pokraèuje dále k jihu a jihovýchodu pøes Èistou
na Trstìnici, Chmelík, Karle a Ostrý Kámen.
Dùm bývalé usedlosti èp.171 leí na levém, západním
bøehu øíèky Louèné mezi cestou a patou pomìrnì strmého
svahu. Mapa stabilního katastru tu v roce 1839 zachytila
lutì znaèenou, tedy pøevánì døevìnou výstavbu uzavøené dvorcové usedlosti. Dùm je situován èelem obytné èásti k severovýchodu k cestì, od ní je oddìlen pøedzahrádkou. Jeho podélná dvorová vstupní strana je otoèena k jihovýchodu. Severovýchodní a jihozápadní strana dvora
byla uzavøena hospodáøskými budovami, jihovýchodní stranu proti domu tvoøila polygonální stodola. Uí hospodáøská budova se na mapì stabilního katastru dotýká obytné
èásti domu ve východním rohu, take èelní i dvorová strana obytné místnosti byly volné. Souèástí tohoto hospodáøského køídla, zboøeného v padesátých letech, byla údajnì
sýpka v patøe nad vjezdem. Bezprostøednì se k domu pøimykalo irí kolmé køídlo, navazující na jeho zadní èást
smìrem k jihovýchodu. Byly v nìm bezpochyby chlévy;
v tée situaci je mladí hospodáøská budova i dnes.
Dùm je pøevánì roubený, z vìtí èásti patrový. Má
sedlovou støechu vpøedu se strmým obdélným kabøincem,
pod kterým je lichobìníkový tít dole svisle a nahoøe vodorovnì bednìný. Podle sdìlení majitele bývalo na títì
prkno s datováním snad ze ètyøicátých let 18. století. Vzadu je v krovu, pohlceném mladí pøístavbou, dochována
konstrukce strmé valby respektive vysokého podlomení.
Pùdorysné èlenìní pøízemí je v zásadì pìtidílné, z vìtí
èásti ve dvoutraktovém uspoøádání. Druhý uí trakt je pøízemní, take pøíèný øez domu je nesymetrický. Pøed vstupem do sínì je novodobá bednìná veranda. Síò, rozdìlená
dnes prkennou pøepákou, má strop se dvìma pøíènými
trámy, podvleèený dalím hranìným prùvlakem v linii, odpovídající druhému traktu v sousedících prostorách.
V oblasti køíení trámù na stranì k obytné èásti jsou shora
dlaby, signalizující bývalou existenci døevìného komína
resp. dymníku. Zadní stìna sínì se zruenými dveømi, jimi se dalo procházet za dùm, je z lomové opuky.
Z pøední èásti sínì se vstupuje do obytné místnosti s pùdorysnými rozmìry cca 5 x 6 metrù (494-6 x 597-9 cm)
s výkou 325 cm u èelní stìny a 50 cm u vstupu ze sínì.
Strop je povalový, podepøený uprostøed jedním hranìným
okoseným trámem. Ve støedu místnosti je na spodní stranì

trámu vìtí plocha, vytvoøená odstupnìným oblým ukonèením výbìhù okosení. Trám vystupuje obìma konci za
podélné stìny, více na stranì do dvora. Na 495 cm íøky
obytné místnosti je dvacet povalù, s profily témìø 25 cm,
co je jen o málo ménì ne u kuláèù ve stìnách (v sondì
na èelní stìnì byl zmìøen prùmìr 28 cm ). Pøi rozích stropu u èelní stìny jsou z pùdy patrné dva symetricky umístìné prùduchy, které byly ze spodní strany dodateènì ucpané a zabílené. V místech, kde roubení obytné místnosti
vystupuje nad klenbu druhého traktu, je patrné èásteèné
ztesání vnìjí strany kuláèù v roubené stìnì. Na vnìjí
i vnitøní stranì stìn i na stropu shora je izolaèní vrstva
hlinìné omazávky, z ní vystupuje jenom èelo jednoho trámu ve východním nároí v úrovni horního ukonèení oken.
V èelní i boèní dvorové stìnì obytné místnosti je po
dvou novodobì zvìtených oknech. Mezi okny a stropem
ve dvorové stìnì se podaøilo sondou zachytit dalí otvor,
tentokrát jetì se starou trámovou zárubní. Kromì odkrytí
pravého dolního rohu zárubnì jsme sledovali obvod ikmé
palety provedené kolem celého otvoru v hlinìné omazávce. Svìtlou velikost otvoru lze odhadnout na cca 46 x 49
cm. Døevo zárubnì a snad i navazujících trámù stìny je
zèernalé; vìtí sonda v budoucnu ukáe, zda interier byl
pùvodnì bez omazávky. Celý otvor vèetnì palety v interiérové omazávce byl v mladí dobì zruen a vyplnìn hlinìnou mazanicí. Poblí tohoto otvoru byl ve stìnì odkryt
odøíznuty konec bidla profilu 12 x 14,5 cm s odpovídajícím druhým koncem v protìjí stìnì.
Vedle roubené obytné místnosti je ve vedlejím traktu
úzký, z lomové opuky zdìny prostor, který mìl funkci
kuchynì. Je v klenbách èlenìn pasy na tøi díly - valenì
klenutou èást s obezdìným vyústìním komína a blokem
pece na stranì k síni, segmentovì klenutý støední díl se
vstupem z obytné místnosti a plackou klenuty díl pøi èelní stìnì domu.

Opuková vnìjí stìna druhého traktu pokraèuje a na
konec domu. Na styku s pøíènými roubenými stìnami je
zøejmé, e její zdìná podoba je dodateèná. Dobøe je to
patrné u zbytkù sedlového døevìného portálu, jím se ze
zadní èásti sínì vstupovalo do chodbovitého prostoru, z nìho se esovitou íjí sestupovalo do kamenného valenì klenutého sklepa, situovaného pod zadní èástí domu.
Tøetí díl domu byl pøístupný ze sínì sedlovým portálem, jeho zbytek se zachoval u vyøíznuté èásti stìny, ale
také ze dvora, kde je u novodobého vstupu rovnì zbytek
zárubnì portálu. Èásti roubených stìn této místnosti byly
novodobì pøezdìny nebo obezdìny, okno do dvora má
novodobou úpravu. Strop je trámový se ètyømi hranìnými
trámy, s bezpochyby dodateènì situovaným ebøíkovým
schoditìm do patra. Ètvrtý pùdorysný díl v hlavním traktu je úzký, pøístupný ze dvora dalím sedlovým portálem.
Na jednom z dvojice stropních trámù spoèívá pøíèná stìna
mezi komorami v patøe, které nekorespondují s pùdorysem pøízemí. Zadní èást místnosti má zvýenou podlahu
nad sestupem do sklepa. Zvýení podlahy nad sklepem se

Dùm èp.171 v Èisté u Litomyle, Jiøí kabrada, Zuzana Syrová (Archaeologia historica 14/89
14/89))

uplatòuje ve vìtí zadní polovinì poslední místnosti pøízemí, která je propojena i do druhého traktu. Vstupuje se
do ní opìt sedlovým portálem ze dvora. Zadní stìna je
pøezdìná v souvislosti s mladí úpravou pøiléhající hospodáøské budovy.
V patøe se v pøední èásti domu uplatòuje horní omazaná èást bloku obytné místnosti. Do výkové úrovnì trámových stropù horní sínì a komor chybí od hlinìné mazaniny na stropních povalech pouhých 50 cm; tento rozdíl je
vyrovnán roubenou ohrádkou, na ní je plynule osazen
krov. V horní síni jsou kromì schodù do pùdy dva portály
- na nìkdejí pavlaè a do první velké komory, kterou se
prochází do druhé komory, pøístupné opìt sedlovým portálem. Roubení patra je provedeno z hranìných trámù spojovaných na rybinu; stìny patra ustupují o íøku trámu dovnitø oproti stìnám pøízemí. Na dvorové stranì domu byla
pavlaè, propojená s patrem pouze portálem v síni, u nìho se dochovaly i staré dveøe s toènicí. Po pavlaèi, odstranìné v nové dobì, se uchovaly vyènívající èásti odøezaných nosných trámù. V sousedství portálu ze sínì na
bývalou pavlaè se uplatòují vysunuté konce dvou trámù
z loku obytné místnosti, na koncích s dlaby, které snad
souvisely rovnì s konstrukcí odstranìné pavlaèe.
Krov je hambalkový, konstruovaný symetricky nad
základním traktem domu. Nad vedlejí trakt i nad zápraí
je støecha protaena námìtky. Podélné zavìtrování je zajitìno (kromì zmínìné konstrukce zadního podlomení)
jen dvìma dlouhými tyèemi, pøibitými døevìnými kolíky
ikmo pøes krokve na dvorové stranì støechy. Horní partie
krovu, zejména nad obytnou èástí, jsou do èerna zakouøené.
Nejstarí èástí domu je roubená obytná místnost budovaná jako samostatný roubený blok. Má vechny atributy
støedovìké jizby - výku, typ stropu, bidlo, a zejména horní
vìtrací otvor. Pøesnìjí datování mùeme z vesnického
prostøedí zatím opøít jenom o nìkolik málo srovnání: jizba v ivohoti z roku 1617 byla nií (pokud mìla pùvodní úroveò podlahy ) a mìla mení vìtrací otvor; jizba
v Luèici, pro jeji stavbu bylo døevo káceno roku 1556,
mìla srovnatelné parametry vèetnì velikosti vìtracího okna
v podstatì identické. Mùeme tedy vyslovit pøedbìný
pracovní pøedpoklad, e jizba pochází ze 16. století, snad
spíe ze druhé poloviny.
Situování vìtracího okna by nemìlo pøekvapovat navzdory tomu, e jizby v ivohoti i Luèici mají tyto otvory v èelních stìnách. Archaický mladí vesnický srovnávací materiál z èeských zemí i Slovenska a zejména alp-

ské dymné jizby poskytují vcelku rovnomìrné zastoupení
obou moností, právì tak, jako jizby z naich støedovìkých hradù a mìstských domù. Mùeme pøipomenout
i kresbu J.Langera, která zachytila pøedpokládaný vzhled
zaniklé støedovìké vsi Pfaffenschlag, rovnì se zastoupením obou variant umístìní vìtracích oken ve stìnách jizeb
(Langer-Vaøeka 1983, str. 29). Umístìní vìtracích oken
v boèní stìnì snad ovlivnilo i to, e pøi postupném zaplòování obvodu dvora se hospodáøské budovy mohly pøistavovat i k èelní stìnì domu; boèní stìna s ohledem do
dvora vak vdy zùstala volná.
O uspoøádání dalích èástí støedovìké stavební etapy
domu nedokáeme zatím øíci nic urèitého. Náznak konstrukèní návaznosti se projevuje jenom u dvou vysunutých
trámù poblí vstupu na pavlaè; dlaby vak mohou souviset
a s mladí nedávno odstranìnou pavlaèí a sama existence vysunutých trámù zatím bez dalího srovnávacího materiálu neposkytuje dostateènou oporu pro pøedstavu
o uspoøádání vstupní a komorové èásti domu v pozdním
støedovìku.
Ve výstavbì støední a zadní èásti domu se sice projevují nìkteré anomálie (zejména dílèí nesouhlas èlenìní pøízemí a patra i to, e vechny sedlové portály zøejmì nejsou dílem jedné ruky), ale nezdá se, e by to znamenalo sloitìjí stavební vývoj tìchto èástí domu. Pøedpokládáme, e celá roubená vìtí èást domu s patrovým hlavním traktem vèetnì krovu je z pøestavby nìkdy ve druhé
polovinì 17.století, nejpozdìji na pøelomu 17. a 18.století. Pokud je vìrohodná zpráva o datování na títì ze ètyøicátých let 18.století, byla by to pro tuto stavební etapu
(pokud to byla jedna etapa) opravdu nejzazí monost.
Souèástí tohoto domu byl i pøízemní druhý trakt (v pùvodní roubené podobì), take dùm mìl u tehdy dnení
nesymetrický pøíèný øez. K této vývojové fázi patøil rovnì døevohlinìný dymník, jeho konstrukce byla usazena
na stropních trámech v zadní èásti sínì. Takovéto dymníky pøetrvávaly na Èeskomoravské vrchovinì a do naeho
století, jak potvrzuje napø. jedna z fotografií ve známé
publikaci Dìdina (Vavrouek 1925, obr.155).
Zdìná opuková podoba kuchynì a obvodové stìny vedlejího traktu je podle kleneb ) z první poloviny, nejpozdìji z poloviny 19.století. Souèástí této pøestavby bezpochyby je i dochovaný cihlový komín. V této dobì nebo a
po polovinì 19.století bylo pøezdìno i kolmé hospodáøské
køídlo, obsahující plackové klenby. Dalí úpravy domu byly
u jen výe zmínìné novodobé zásahy, které ochudily dùm
o øadu hodnotných èástí a ztíily jeho datování. Do úvah
o stáøí jednotlivých èástí domu zatím nezahrnujeme sklep,

který byl pro prùzkum a dokumentaci jen obtínì pøístupný.
I zbìný povrchový prùzkum v okolních objektech
a vesnicích ukazuje, e obytné místnosti obdobného konstrukèního typu jako jizba v Èisté nejsou zcela ojedinìlé problém je spíe doloit jejich skuteèné stáøí a identifikovat nejvýraznìjí atribut jizby - vìtrací otvor. Na øadì domù
(napø. Benátky èp.32, Osík èp.148 a dalích) je dobøe patrné, e obytná místnost byla pøevzata ze starí stavební
fáze: jejich roubené omazané bloky jsou oddìleny od navazujících èásti domu a bývají zejména vyí, co vedlo
k rùzným zpùsobùm vyuití nízkého prostoru, který nad
nimi vybyl, pro vyrovnání s patrovým øeením zadní èásti
domu. Zdá se dokonce, e jeden z charakteristických znakù zdejí lidové architektury, tesaøské kozy podél obvodu
stavby, vynáející krov u obytné èásti domu, mohly mít
smysl a pùvodní urèení právì jako ochrana starích a na
zatíení citlivìjích èástí domu pøed vahou mladích krovù a nástaveb.
Specifickou a trochu tajemnou souèástí obytných místností na Èeskomoravské vrchovinì byl tzv. palác (Chotek
1915, str.39, Vavrouek 1925, obr.156, Mencl 1980,
str.292). Byla to vyvýená ploina na spaní, umístìná na
konstrukci vetknuté do boèních stìn pøípadnì podepøené
o podlahu èi o pec. Domníváme se, e pøi zpøesòování
poznatkù o vývoji obytné místnosti u mùeme palác
alespoò hypoteticky pøesnìji zaøadit: potøebuje jetì jizbovou výku prostoru, ale u nikoli dymný provoz, take
jeho uiti mùeme pøedpokládat zhruba ve druhé polovinì
17.století a v 18.století, dokud existovaly staré vysoké
obytné místnosti. V mladích niích svìtnicích u pro nì
nebylo místo.
K nevyøeeným otázkám starích obytných místností
nejen v této oblasti patøí i ikmé naklonìní stropu, který
se èasto zvyuje smìrem k síni, ani by tu byly náznaky
funkèního zdùvodnìní - napø. otvory v záklopu nebo pøilehlé èásti stìny. Deformace tohoto druhu mùe být zèásti
zpùsobena výraznìjím ssedáním, ale jsou pøípady, kdy
musela být ikmost stropu zámìrem u pøi stavbì. Je tomu
tak napø. v èp.34 v Osíku, okr. Svitavy, kde uvádí literatura jedno z nejstarích datování lomenice - 1705 (Nováková 1896), nebo v èp.5 v Èisté. Moná, e tento problém
souvisí právì s výe zmínìným palácem, který mohl být
v tìchto místech situován.
Archaické døevìné sedlové portály, srovnatelné s autentickým pozdnì gotickým døevìným portálem v Luèici,
se na Èeskomoravské vrchovinì vyskytují èasto, a to

i v mladích stavbách. Zajímavé doklady pøinesla i citovaná literatura (Vajdi 1980, Severin 1987). Nelze vylouèit, e podrobnìjí srovnávací studium tìchto portálù èasem umoní spolu s dalími metodami (dendrochronologie) i tady pøesnìjí èasovou diferenciaci.
Cenný srovnávací materiál pro zvlá starobylé formy
horního uzavøení místností se dochoval - podobnì jako
v jiných oblastech - u komor (zvlátì sýpkových), jejich
úèel se po dlouhá staletí nemìnil a kde se vyadovalo pevné
uzavøení prostoru, odolné i proti poáru.
V Èisté u Litomyle stojí dosud poblí èp.171 v drobné usedlosti na druhém bøehu Louèné dùm, v jeho zadní
patrové èásti se v horní komoøe, vsunuté do krovu, dochovaly podstatné èásti roubené poloklenby. V literatuøe jsou
uvedeny jetì dalí pøíklady (Máèel 1980), vesmìs opìt
z komor. Tím více lze litovat zániku zøejmì mimoøádnì
pozoruhodné usedlosti èp.12 v Èisté, v ní byla
V. Menclem dokumentována vysoká svìtnice, její
strop nabíhal po stranách do valené klenby, sroubené
z klád a proti pùdì omazané silnou vrstvou hlíny (Mencl
1980, str.284-5). Vìtrací okno (nebo okna) by tu bylo
moné se znaènou pravdìpodobností oèekávat v èelní stìnì, k ní se dodateènì napojila mladí hospodáøská pøístavba. Známé fotografie zachycují tuto jizbu jenom
v pohledu ze dvora; podrobnìjí prùzkum nechránìného
objektu nebyl podniknut pøed demolicí ani pøi ní. Dnes
jsou na místì této usedlosti jenom zbytky kamenných podezdívek.
Vysoká obytná místnost mìla specifický vliv i na prostorové utváøení vìtích, dvoutraktovì øeených domù.
Nesymetrické øeení pøíèného øezu bylo zøejmì døíve èastìjí, jak dodnes dokládají stopy na prùèelí nìkterých objektù (z nejznámìjích napø. v Telecí èp.16, okr. Svitavy). K vyrovnávání výkové úrovnì nástavbou nad vedlejím traktem pro usazení symetrického krovu nad celou
íøkou domu docházelo zpravidla a pozdìji.
Pokud jde o podélný øez, postupoval i na Èeskomoravské vrchovinì *2 vývoj k patrovému uspoøádání celého
domu podobnì jako v jiných èeských oblastech. Dokud
mìla obytná místnost - tak jako v Èisté - jetì jizbovou
výku, bylo nutné pro plynulé usazení krovù vytvoøit alespoò vyrovnávací ohrádku. Jakmile se zaèala obytná místnost sniovat, mohl být prostor nad ní vyuitelný alespoò
jako komora. I tyto domy mívají pøízemní druhý trakt, a tedy asymetrický pøíèný øez (napø. Kvìtná èp.54, okr. Svitavy). Ke zcela patrovému øeení pøední obytné èásti se na
Èeskomoravské vrchovinì dospìlo vlastnì a v dobì, kdy

zaèala pøevaovat zdìná výstavba.
Poznámky
1/ Zøejmì i díky tomu, e identifikace nejstarích objektù se stává
v posledních letech jakousi módou, mùeme se setkat i s atribucemi spornými. Jedním z podnìtù k nai práci byla i sta s atraktivním názvem Statek v Trstìnici u Litomyle z roku 1597 (Severin 1987), publikovaná
spolu s referáty, pøednesenými na konferenci archeologù støedovìku v roce
1986 ve Stránici. Jádrem této práce je datování rozsáhlých, vesmìs nedochovaných partií usedlosti èp.2 v Trstìnici. okr. Svitavy podle vroèení
1597, dokumentovaného v závìru minulého století A. Jiráskem. Datovaný trám byl, jak se domníváme, na dokumentovaném místì zabudován
druhotnì. Tato nejpravdìpodobnìjí monost vak nebyla uváena, co
vedlo podle naeho soudu k nesprávným závìrùm.
2/ Pod irím pojmem Èeskomoravské vrchoviny je v této stati oznaèována prùzkumová oblast okolí Litomyle, Polièky, Svitav a Moravské
Tøebové.
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a b
c d e

a.
b.
c.
d.
e.

øez podélný
pùdorys patra
pøíèný øez jizbou
pøíèný øez tøetím dílem pùdorysu
pùdorys pøízemí

1 - vstupní síò, 2 - jizba, 3 - kuchynì, 4 - tøetí díl pùdorysu (dolní komora), 5 - prostor se vstupem do sklepa, 6 a 7 - 4. a 5.díl pùdorysu, 8 - horní síò, 9 - horní komory
(zamìøení J.Syrový, Z.Syrová, J.kabrada, 1988)

konstrukce / prostory renesanèní

konstrukce / prostory barokní

konstrukce / prostory klasicistní

konstrukce / prostory - 19.století

konstrukce / prostory - 20.století

stavebnì historický vývoj

1 2
3 4

1.
2.
3.
4.

pohled na dvorní prùèelí domu s pøedstavenou novodobou bednìnou vstupní verandou
pohled ze dvora na obytnou èást domu s jizbou
interier dolní komory se schoditìm do patra (stav pøed odstranìním cihelné obezdívky)
interier horní sínì s blokem jizby po levé stranì; v pozadí dveøe na pavlaè

fotodokumentace 1988, ing.arch. Jiøí kabrada, CSc.

5 6
7 8 9

5.
6.
7.
8.
9.

vìtrací prùduch je stropì jizby
sonda odkrývající trámovou zárubeò horního vìtracího otvoru jizby
støílnovité okénko kuchynì ve druhém traktu
prostor kuchynì ve druhém traktu
pec a komín v dílu kuchynì ve druhém traktu pøi síni

fotodokumentace 1988, ing.arch. Jiøí kabrada, CSc.

10 11
12 13

10.
11.
12.
13.

sedlový portál ve druhém traktu zadní èásti domu mezi síní a chodbou zpøístupòující sklep
detail prùèelí patra zadní komorové èásti s odøezanou pavlaèí
sklep
místnost v pøízemí nad sklepem v zadním díle pùdorysu

fotodokumentace 1988, ing.arch. Jiøí kabrada, CSc.

14 15
16 17 18

14.
15.
16.
17.
18.

prostor podkroví pøi pøedním títu nad jizbou
klenba pøedního dílu kuchynì vystupující do prostoru krovu
sedlový portál vstupu z horní sínì na pavlaè s archaickými dveømi s toènicí
sedlový portál v pøízemí
interier horní komory

fotodokumentace 1988, ing.arch. Jiøí kabrada, CSc.

19
20 21

19.
20.
21.

pohled severozápadní - havarijní zdìný druhý trakt a krov
pohled dvorní - chlévové køídlo a zadní patrová komorová èást domu
pohled severovýchodní - obytná místnost

fotodokumentace 1995

22 23
24 25

22.
23.
24.
25.

horní vìtrací okno dymné jizby
dvorní prùèelí s bednìnou vstupní pøístavbou
pøední títové prùèelí domu
zadní prùèelí domu - po pravé stranì chlévové køídlo ze tøetí ètvrtiny 19.století

fotodokumentace 1995

26 27
28 29

26.
27.
28.
29.

celkový pohled po provedení provizorního pøestøeení
pohled severovýchodní
detail jizby
detail roztreného zámku prahových trámù severovýchodního nároí jizby

fotodokumentace 1996

30 31
32 33

30.
31.
32.
33.

pohled jihovýchodní po levé stranì s chlévových køídlem
pohled jihovýchodní s bednìnou dvorní vstupní pøístavbou
jihozápadní - zadní prùèelí po pravé stranì s chlévovým køídlem
severozápadní prùèelí

fotodokumentace 1996

expozice Muzea a galerie v Litomyli
zázemí expozice
architektonický atelier Syrový & Syrová; dokumentaèní a informaèní centrum SOVAMM

Obnova a dostavba bývalé zemìdìlské usedlosti èp 171 v Èisté u Litomyle, okres Svitavy - provozní schema

Obnova a dostavba bývalé zemìdìlské usedlosti èp 171 v Èisté u Litomyle, okres Svitavy - výkresová èást

dílnou výplní se sklápìcí døevìnou okenicí. Otvor v kamenné zdi bude osazen novými dveømi s okenicí na prosklené èásti. Stávající dveøe budou repasovány vèetnì kovových souèástí a nátìrù.
Strop - jeví se v dobrém stavu, po celkovém zpøístupnìní bude urèen rozsah pokození. Strop je olíèen vápnem.

Jizba:
Podlaha - fonová. Rozsah výmìny bude urèen podle
skuteèného stavu po výmìnách trámù ve srubu a po urèení úprav kolem topenitì. Návrh topenitì (pece s otevøeným ohnitìm) bude zkoordinován s provádìním ostatních
prací.
Stìny - opravy hlinìných omazávek po provedení úprav
statického zajitìní. Okenní a dveøní výplnì budou repasovány vèetnì kovových souèástí a nátìrù. Dymný otvor
bude uvolnìn a bude opatøený vkládací døevìnou výplní.
Do pùvodní polohy bude osazeno bidlo (polenice).
Strop - povalový olíèený vápnem bez zjevné poruchy.
Stìny i strop budou líèeny vápnem.

Kuchynì:

Popis úprav místností
Roubené stavení - pøízemí
Veranda:
Podlaha - vymìnìná budou pouze pokozená prkna,
úprava povrchu jako u vech døevìných konstrukcí (ochranné nátìry prostøedkem Boronit).
Stìny - prkenné stìny opravit, okna a dveøe repasovat
vèetnì kovových souèástí.
Strop - prkenný strop odstranit, pultová støecha bude
pobita detìním pod eternit.

Síò:
Podlaha - fonová, k výmìnì budou pouze pokozené
fony.
Stìny - detìní bude odstranìno vèetnì dìlící prkenné
pøíèky, hlinìné omazávky budou vyspraveny, èásti roubené pøíèky budou doplnìny vèetnì døevìných portálù a dveøních køídel. Okenní otvor do verandy bude osazený dvou-

Podlaha - keramická, po zpøístupnìní bude urèen rozsah úprav.
Stìny - po provedení statického zajitìní budou doplnìny omítky hlazené døevìným hladítkem. Materiál omítek bude shodný s pùvodním. Omítky budou líèené vápnem. Výplnì budou repasovány vèetnì kovových souèástí
a nátìrù. Okno ve títu bude doplnìno døevìnou okenicí,
osazenou do stávajících protismìrných závìsù. Plechová
dvíøka udírny repasovat. Opuková obvodová stìna je proti zemní vlhkosti izolována jílovým pojivem. Zvýená vlhkost je pravdìpodobnì zpùsobena dlouhodobým zatékáním srákových vod a stavebním rumem, který tu donedávna leel ve velké vrstvì. Kadopádnì neuvaujeme
o pouití nìkterého moderního sanaèního prostøedku.
Omítky budou tedy doplnìny v pùvodní technologii. Pravidelné vìtrání a topení pøi provozu expozice budou suplovat pùvodní podmínky.
Strop - po provedení statického zajitìní provést omítky jako na stìnách. Pøed omítkami zkontrolovat vyklínování klenebných pasù a kleneb (viz èást statika). Dùleité
pøi navazování omítek jsou plastické plochy a plovoucí
hrany pasù a otvorù.

Chodba:
Podlaha - hlinìná dusaná, stávající povrch bude po odkrytí doplnìn a upraven. Vstup do sklepa bude po odkrytí
upraven - pøedpokládáme kamenem vyloené stupnì.
Stìny - opukové zdivo obvodové zdi bude ponecháno
v rené podobì s drobnou vysprávkou spar hlinìnou maltou, vypadené bude dozdìno. U roubených stìn budou po
statickém zajitìní vyspraveny hlinìné vymazávky spar.
Roubené stìny budou olíèené vápnem. Pøipomínáme nutnost provedení zákrokù na døevìných konstrukcích podle
návrhu ing.astného.
Strop - znièený trámový strop se záklopem bude proveden novì v intaktním tvaru, pokud mono ze starého
døeva (nové døevìné prvky oetøit stejnì jako stávající).

Sklep:
Podlaha - hlinìná stávající.
Stìny a klenby - kamenné, drobná vysprávka vypadlých kamenù a spárování (pouze doplnìní vypadaného spárovacího materiálu). Doplnìní èásti kamenné klenby je
popsáno v èásti statika.

Komora:
Podlaha - cihelná z cihel naplocho do hlíny.
Stìny - bude odstranìna cihelná pøizdívka a cihelná
vyzdívka ve stìnì mezi komorou a stájí. Doplnìní roubené pøíèky je popsáno v popisu sínì. Portál mezi komorami
bude osazen døevìnou výplní. Dveøe do verandy a okno
budou repasovány vèetnì kovových souèástí a nátìrù.
Schodnicové schody do patra budou repasovány s úpravou schodnic. Parapetní opuková zeï pøi støední roubené
zdi bude v rozruené èásti koruny pøezdìna na hlinìnou
maltu. Hlinìná vymazávka spar bude doplnìna, stìny budou olíèeny vápnem.
Strop - fonový záklop bude èásteènì vymìnìn, celý
strop bude olíèený vápnem.

Stáj 1:
Podlaha - cihelná z cihel naplocho do hlíny.
Stìny - po statickém zajitìní doplnit hlinìnou vymazávku spar roubených stìn, stìny vylíèit vápnem. Dveøe
s portálem repasovat vèetnì kovových souèástí.
Strop - fonový záklop bude èásteènì vymìnìný, olíèený vápnem.

Stáj 2:
Podlaha - hlinìná, po odklizení upravit.
Stìny - opuková zeï rená, pouze provést vysprávku
vypadaného spárovacího materiálu. U roubených stìn doplnit hlinìnou vymazávku. Dveøe s portálem repasovat
vèetnì kovových souèástí.
Strop - fonový záklop doplnit témìø v celém rozsahu.

Hospodáøské køídlo - pøízemí
Atelier:
Hospodáøské køídlo bude vyuité pro soukromé úèely
investora. Pøízemní místnost bude otevøena propojením
chlévù do jednoho prostoru, na který pøímo naváe pøístavba ve smìru ubourané èásti køídla. Tento prostor bude
èlenìný do jednotlivých funkèních zón: spíe, toalety,
koupelny, kuchynì, jídelny a atelieru se schoditìm na
pùdu. Místnost toalety bude umístìna volnì v prostoru,
propojená s budoucí toaletou v krovu kanalizací a odvìtráním. Zaøizovací pøedmìty a jejich umístìní jsou patrny
z výkresové èásti. Kamenný lab bude ponechán na místì.
Podlaha - bude odstranìná souèasná betonová mazanina. S vyuitím vzduchových vrstev bude provedena podlaha novì v celé skladbì. Povrch bude podle funkce zón
keramický a ze døevìných lepených parketových dílcù.
Stìny - toaleta bude lapidární konstrukce z desek ze
døevìného materiálu, od okolí odizolovaná hlukovì. Omítky stìn budou vyspraveny (hlavnì v místech bouraných
novodobých pøíèek. Shozové okno bude uvolnìné a opatøené výplní. Stávající otvory budou opatøeny výplnìmi,
vnitøní dveøe budou èásteènì prosklené. Nové výplnì pøístavby budou velkoploné døevìné stìny, zasklené dvojsklem, se stahovací vodorovnou venkovní døevìnou "aluzií", ovládanou vrátky (rumpály). Èelní pilíøe pøístavby
budou vyzdìny z plných cihel. Vlhkost stávajících kamenných zdí je pøedmìtem mìøení. Krov bude pøístupný tøíramenným schoditìm, krytým v úrovni podlahy pùdy poklopy. Dnení konce obvodových zdí budou ponechány
v torzálním stavu, novostavba na nì volnì naváe.
Strop - stávající valené klenby jsou omítnuty, omítka
bude pouze vyspravena. Nový strop nad pøístavbou bude
døevìný trámový, s fonovým záklopem.
Pozor! K bourání zdi mezi chlévem a pøístavbou pøizvat statika.

Obnova a dostavba bývalé zemìdìlské usedlosti èp 171 v Èisté u Litomyle, okres Svitavy - pùdorys pøízemí 1:100

Popis úprav místností
Roubené stavení - patro

Stìny - bude doplnìna vymazávka spar roubených stìn.
Døevìný portál bude repasovaný. Møíe v oknech budou
restaurátorsky oetøené.
Strop - fonový záklop bude èásteènì vymìnìn.

Síò:
Podlaha - prkenná, v èásti nad kuchyní bude doplnìna
hlinìnou omazávkou, v èásti nad chodbou bude provedena hlinìná omazávka na novém stropu. V místì bývalé
pavlaèe bude doplnìn jeden krakorec a provedena zde fonová podlaha se zábradlím.

Komora zadní:
Podlaha - fonová, bude témìø v celém rozsahu vymìnìna.

Stìny - u roubených stìn budou vyspraveny vymazávky spar, hlinìnou omazávku srubu jizby vyspravit. Portály
a dveøe budou repasovány. Cihelný komín z bezpeènostních dùvodù snesený bude vystavìný novì v pùvodním
tvaru. Schodnicové schody na pùdu repasovat.

Stìny - bude doplnìna hlinìná vymazávka spar roubených stìn. Cihelné zdivo stìny u hospodáøského køídla bude
ponechané v rené podobì, pouze s úpravou spárování.
Pronikající konstrukce krovu hospodáøského køídla bude
ponechána, jako i vyøezané èásti roubené stìny, kterou
tento krov proniká.

Strop - fonový záklop stávající, v èástech nad kuchyní a chodbou tvoøí strop støení plá.

Strop - fonový záklop bude doplnìn témìø v celém
rozsahu.

Komora pøední:

Hospodáøské køídlo - krov
Schoditì, chodba, lonice:
Tento jeden prostor bude mít nový krov, postavený jako
volné pokraèování stávajícího. Tento krov bude uvnitø doplnìný lepencem, vèetnì hrázdìného provedení stìnových
èástí (parapetní zeï, títová zeï a pøíèka, títová zeï bude
obednìna novì osazeným stávajícím prkenným títem.
Vnitøní povrch ikmých stìn bude tvoøen bednìním lepence. Podlaha fonová. Dveøe do "letní pùdy" budou
s hlinìnou omazávkou. Ve títu bude osazené otevíravé
okno, kryté okenicí títu.

Letní atelier:
Zbývající èást pùdního prostoru bude ponechána bez
úprav krovu a na vloený vikýø s prosklenými výplnìmi, krytými okenicemi. Podlaha fonová. Je zde uvaováno s volnì umístìnou toaletou nad toaletou pøízemí (podobného provedení). Okénko ve títu bude opatøeno prosklenou výplní.

Podlaha - fonová, bude èásteènì vymìnìna.
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Popis úprav místností
Roubené stavení - krov
Podlaha - hlinìné omazávky budou vyspraveny, fonové podlahy døevìné budou doplnìny podle popisu stropù místností patra. Úpravy krovu øeí návrh v èásti statika. Schodnicové schùdky budou repasovány.
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Obnova a dostavba bývalé zemìdìlské usedlosti èp 171 v Èisté u Litomyle, okres Svitavy - øez aa - bb - cc 1:100

Obnova a dostavba bývalé zemìdìlské usedlosti èp 171 v Èisté u Litomyle, okres Svitavy - øez ee - ff - gg - hh 1:100

Fasády
Roubené stavení:
Bude zastøeeno dvojitým indelem (konzervace hloubkovou penetrací), veranda bude krytá eternitem (kladeným
francouzským zpùsobem). Døevìné èásti fasády líèené vápnem budou olíèené, døevìné èásti nelíèené budou opatøeny konzervaèním nátìrem. Hlinìné omazávky budou vyspravené a olíèené. Pøezdívané kamenné podezdívky budou provedeny podle stávajících, u nich bude doplnìný
vypadlý spárovací materiál. Kamenné zdivo z opuky bude
dozdìné v rozpadlých èástech a u stávajícího bude doplnìno spárování. Zdivo zùstane v reném stavu.

Hospodáøské køídlo:
Bude zastøeeno èernou pøírodní bøidlicí. Døevìné èásti budou opatøeny konzervaèním nátìrem. Omítky budou
doplnìny podle stávajících.

Náspí:
Kamenné náspí se doplní kamenem stejného druhu, odpovídající velikosti.
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