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Výstava v Pøíkazích v èp. 54 - Kameníèkovì gruntì
Velký nauèný okruh po 12 hanáckých obcích v okolí
XII / 1997 - X / 1998

12
10
11

09
08
07

06

03
01

04
02
05

01

Ústín - èp. 1 - zdìný podélnì orientovaný hanácký statek s domem se
sýpkovým polopatrem a chlévy * barokní hostinec U labutì z roku 1747;
pøízemní zdìná budoba s mansardovou støechou a s mohutnou podsíní,
která je analogií hanáckého udru * dalí pøíklady vernakulární architektury: èp. ? - Náves è. 4, èp. 54, asi èp. 56, èp. ?/99 z nepálených cihel
* neovernakulární architektura: èp. 21/110, èp. ?/100.
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Hnìvotín - èp. 30 - usedlost s hanáckým udrem, zazdìným pøi stavebních úpravách ve tøetí ètvrtinì 20.století; v udru malovaný historizující
strop; vrata (1874) z období historismu - dochovaná ve dvoøe; chléva
zdìný zèásti z válkù.
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Tìetice - èp. 15 - usedlost s domem se sýpkovým polopatrem podélnì
orientovaným k návsi; hodnotný novoklasicistní portálek sínì (1858); v
ulièním køídle inkorporován výmìnek; arkádové náspí hospodáøského
køídla o sedmi polích - kamenné sloupy nesou elipticky klenuté pasy;
dvùr uzavírá pøíènì prùjezdná stodola se dvìma vstupy po stranách vjezdu.
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Rataje - èp. 6 - usedlost se sýpkovým polopatrem; ve dvoøe s dvanácti
poli arkádového náspí chlévového køídla s obkladem z pálených lícovek (historismus konce 19.století); pískovcové sloupy nesou segmentové
omodøené pasy; dvùr uzavírá kolna se segmentovì zaklenutým vjezdem;
areál dotváøí podélnì prùjezdná stodola * pozoruhodný soubor stodol
pøi jiním okraji obce: za èp. 7 - podélnì prùjezdná paletová stodola
zdìná z nepálených cihel s valbovou støechou krytou bøidlicí; za èp. 8 stodola pøíènì prùjezdná rovnì z nepálených cihel; dalí stodoly za èp.
10, 11, 12, 13 * dalí pøíklady vernakulární architektury: èp. 19, èp. 29
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Slatinice - èp. 15 - usedlost s domem se sýpkovým polopatrem ze tøetí
ètvrtiny 18.století; dùm se zalomenou dispozicí (typickou pro jiní èást
Hané, prostìjovsko a vykovsko) s rohovou vstupní síní, po její stranì je
situována roubená svìtnice v hlinìném koichu; zbytek ulièního køídla
zaujímá výmìnek oddìlený prùjezdem do dvora; ulièní prùèelí s pro hlinìné stavby nevhodnou neprodynou tvrdou omítkou; areál dotváøí
podélnì prùjezdná stodola z nepálené hlíny se títy s hlinìnou omazávkou * èp. 25 - usedlost s domem zdìným z nepálených cihel se sýpkovým
polopatrem s ulièním prùèelím z obkladem z pálených lícovek; typická
ukázka pozdnì historizující úpravy motivané snahou po renprezentaci *
dalí pøíklady vernakulární architektury: èp. 20 - novoklasicistní usedlost
(1872) s arkádovým náspím chlévového køídla; náspí dochováno té
u èp. 2, èp. 23, èp. 336 (u Domu slueb) vedle èp. 25; stodola za èp. 21.
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Louèany - èp. 719 - dùm se sýpkovým polopatrem zdìný z nepálených
cihel se títy vyzdìnými z pálených cihel; má podélnou dipozici (typickou proseverní èást Hané, olomoucko) se støední vstupní síní, z ní je po
jedné stranì pøístupná komora, po druhé obytná místnost; ulièní prùèelí s tradièní úpravou - obílenou a edì podrovnáno (vápenná lièka na
hlinìné omítce) * dalí pøíklady vernakulární architektury v obci: èp. 656;
èp. 792; za èp. 716 - paletová podélnì prùjezdná stodola zdìná z nepálených cihel; èp. 793 - rizalit tvaru zazdìného udru.
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Senice na Hané - èp. 79 (?) - usedlost s domem se sýpkovým polopatrem z první ètvrtiny 19. století postaveným z nepálené hlíny; dùm má podélnou dispozici o komoøe, støední vstupní síni a svìtnici; po stranì komory pøipojen mladí vjezd; ulièní prùèelí s charakteristickými prùduchy
komor ve vpadlých segmentovì zavrených ambránách, s povrchovou
úpravou hlinìnou omítkou s vápennou lièkou;; pozornost zasluhují klasicistní panelované vstupní dveøe sínì * dalí pøíklady vernakulární architektury v obci: èp. 30, 49, 50, 51, 90, 97, 99, 275
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Senièka - èp. ? vedle èp. 10 a 50 - usedlost s domem se sýpkovým polopatrem s novoklasicistním prùèelím * èp. 3 - dùm s prùèelím s reným
cihelným obkladem; obílené "udro"; souèástí usedlosti je zadní pøíènì
prùjezdná stodola se dvìma pernami zdìná z nepálených cihel * dalí
pøíklady vernakulární a neovernakulární architektury v obci: èp. 7 (secesní prùèelí), èp. 16, èp. 25, èp. 38 (wagneriánské prùèelí), èp. ? za èp. 97.
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Odrlice - èp. 7 - usedlost s domem se sýpkovým polopatrem s reným
prùèelím s obkladem z pálených lícovek; obílené ambrány oken s novobarokním eklektickým dekorem v suprafenestrách i parapetních panelech; chlévové køídlo s arkádovým náspím * za usedlostí èp. 4 - patrová suírna chmele zdìná z nepálených cihel; rená prùèelí se tìrbinovými prùduchy s døevìnými pøeklady a odstupòovanou korunní øímsou
z pálených cihel * dalí pøíklady vernakulární a neovernakulární architektury v obci: èp. 5 - novobarokní statek s patrovým obytným domem;
èp. 6, èp. 10, èp. 21, èp. 27 - hloubkovì orientovaná chalupa s typickým
bednìným títem, èp. 34.

10

Unèovice - èp. 40 - usedlost s patrovou komorou zdìnou z nepálené
hlíny s tradièní úpravou prùèelí s hlinìnou omítkou a vápennou lièkou *
dalí pøíklady vernakulární architektury v obci: èp. 64, èp. 50, èp. 63, èp.
? naproti èp. 29, èp. 78, èp. 25, èp. ? naproti èp. 34, výklenková kaplièka za vsí s lidovì barokním títem (pøi cestì do Rozvadovic) * dalí pøíklady v okolí: Rozvadovice èp. 5, 7, Choøelice èp. 7.
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Mezice - èp. 301 - hloubkovì orientovaný dùm s ùdním komorovým
polopatrem - dùm s výkou; geometizující ulièní prùèelí zavreno charakteristickým ustupujícím svisle bednìným títem; souèást chalupnické
a domkáøské zástavby * èp. 331 - dùm se zvýeným podstøeím podélnì
orientovaný s návsí * dalí pøíklady vernakulární a neovernakulární architektury v obci: èp. 310, èp. 312, èp. 340.

12

Lhota nad Moravou - návesní bednìná tenýøová zvonièka * boí muka
na návsi * dalí pøíklady vernakulární a neovernakulární architektury v
obci: èp. 3, èp. ? naproti èp. 15 a 29, èp. 5, èp. 30/38.

HLINÌNÁ

ARCHITEKTURA

-

BUDOUCNOST

TISÍCILETÉ

TRADICE

Výstava v Pøíkazích v èp. 54 - Kameníèkovì gruntì
Velký nauèný okruh po 12 hanáckých obcích v okolí
Malý nauèný okruh obcí Pøíkazy
XII / 1997 - X / 1998
Autorský kolektiv:
Ing. arch. Zuzana Syrová - Anýová,
Ing. arch. Jiøí Syrový,
Ing. Jan Køí,
PhDr. Pavel Pospìch,
Doc. Ing. arch. Rudolf utovský, CSc.
fotodokumentace/ kresby
archiv CRATerre - EAG; SOVAMM: Karel Kuèa, Zuzana Syrová - Anýová, Jiøí kabrada;
Jan Køí; archiv PÚ v Olomouci
SOVAMM * PÚ v Olomouci
Za finanèní podpory:
MK ÈR

Obsah
Hnìvotín
Ústín
Rataje
Slatinice
Tìetice
Louèany
Senice na Hané
Senièka
Odrlice
Unèovice - Rozvadovice - Choøelice
Mezice
Lhota nad Moravou

