















































































































	Čistá čp. 171
	Fotodokumentace
	Průčelí
	1. Celkový pohled na přední obytnou část domu od jihovýchodu.
	2. Sejmutý kryt valbičky se šindelovou krytinou.
	3. Odříznutý vysunutý trám v jihovýchodním nároží.
	4. Systém vysunutých trámů před vstupním portálem na bývalou pavlač.
	5. Stěna horní síně s oknem za portálem na pavlač.
	6. Celkový pohled na zadní polovinu dvorového průčelí domu.
	7. Dvorová stěna horních komor s okny.
	8. Sedlový portál do koncového prostoru v přízemí.
	9. Průnik krovu hospodářského křídla stěnou zadní komory poblíž okenního otvoru.
	10. Kout mezi zadní stěnou hospodářského křídla a roubeným štítkem podkroví vedlejšího traktu domu.

	Přízemí
	11. Pohled ze síně na vstupní stěnu a verandu.
	12. Zadní část síně v počátečním zabandážovaném stavu.
	13. Zadní část síně po uvolnění, v době přezdívání zadní stěny.
	14. Chodba ke vstupu do sklepa – zbytek sedlového portálu ze zadní části síně.
	15. Zadní část chodby se sestupem ke sklepu.
	16. Kontakt odříznutého roubení na konci chodby ke sklepu se zadní zděnou stěnou domu (a stav střešní krytiny).
	17. Dvorová stěna obytné místnosti s okny a okrajem stropu.
	18. Detail odkrytého horního okna a odříznutého konce polenice.
	19. Sondy na levé části severní stěny (nad rohem dveří vpravo je protější konec polenice).
	20. Ústí pece s nakládacím otvorem a kouřovými sopouchy.
	21. Pohled od vstupu do kuchyně středním dílem se segmentovou klenbou.
	22. Světnička s plackovou klenbou v čele vedlejšího traktu.
	23. Pohled ze světničky k bývalé kuchyni.
	24. Pas a stoupající klenba k bývalému otevřenému ústí komína v kuchyni, vlevo vestavba pece a udírny.
	25. Vyříznutá stěna mezi síní a prvním hospodářským prostorem u mladších dveří z verandy.
	26. Zadní část prvního hospodářského prostoru ještě s obezdívkami. V koutu schody do patra a jedny z kolekce mladších dveří.
	27. Fragment sedlového portálu ze síně do prvního hospodářského prostoru.
	28. Jihozápadní kout prvního hospodářského prostoru na začátku odstraňování obezdívek.
	29. Stejná situace po odstranění obezdívek.
	30. Druhý, úzký hospodářský prostor – pohled ke vstupu.
	31. Opačný pohled s probořenou klenbou nad sestupem do sklepa.
	32. Třetí hospodářský prostor – pohled ke vstupu.
	33. Opačný pohled se slámou nad vystupující klenbou sklepa.

	Sklep
	34. Stopy staršího nástupu – spára u stěny vlevo a klesající základ linie někdejšího sestupu.
	35. Vstupní předěl mezi bývalou šíjí a sklepem.
	36. Průhled sklepem k jeho západní čelní stěně.
	37. Detail nasazení klenby.

	Patro
	38. Průhled horní síní ke dvorové stěně.
	39. Portál na někdejší pavlač s otevřenými dveřmi.
	40. Zpracování točnicových dveří v portálu na pavlač.
	41. Prostor první komory se vstupem ze síně a okny ve dvorové
	42. Severovýchodní kout komory se zřetelným odlišným stářím stropních trámů.
	43. Stěna mezi první a druhou komorou se sedlovým portálem.
	44. Prostor druhé komory s průnikem okraje krovu kolmého hospodářského křídla.
	45. Zadní část prostoru horní síně – nároží vystupující horní části obytné místnosti a komín nad bývalou kuchyní.
	46. Čelo prostoru nad vedlejším traktem s rubem plackové klenby nad světničkou. Vpravo pod lepenicí horní část obytné místnosti, zcela vpravo vysunutý konec trámu pod jejím stropem.
	47. Prostor nad vedlejším traktem, nahoře tvarované konce krokví hlavního krovu.

	Krov
	48. Přední část krovu s konstrukcí štítu.
	49. Detail severní paty štítu.
	50. Horní část konstrukce štítu s valbičkou.
	51. Jižní pata štítu s vrstvami roštu vynášejícího krov. Dole v lepenici stropu obytné místnosti zbytek průduchu.
	52. Průhled do zadní poloviny krovu.
	53. Pohled vzhůru na koncovou část starého krovu s nasazením rohových krokví strmé valby a koncem šikmé zavětrovací latě.
	54. Styk zadní části domu a kolmého hospodářského křídla – pohled k domu.
	55. Horní část jihozápadního nároží domu s věnci pod krovem a detailem osedlání valbové krokve.

	Hospodářské křídlo
	56. Jedno z polí segmentové klenby s pasy nad bývalým chlévem.






