
Tento svazek vznikl v rámci projektu mapujícího lidovou architekturu šesti česky ho-

vořících vesnic v rumunském Banátu. V rámci projektu jsme se zaměřili na Svatou 

Helenu, Gerník, Rovensko, Bígr, Eibentál a Šumici. Všechny tyto obce se nacházejí 

v  pohořích nad levým břehem Dunaje, před soutěskou Železná vrata. 

Bígr vznikl jako hraničářská kolonie v pohoří Almăjului v roce 1827. Původní poloha 

osídlení by měla ležet více jižněji. Osnovu urbanistického uspořádání vsi tvoří čtyři uli-

ce uspořádané do kříže, v jehož středu stojí kostel. Na východní ulici navazuje další, 

která se záhy zalamuje k jihu. Zástavba Bígru je v okrajových částech více rozvolněná, 

což je do určité míry dáno prolukami po zaniklých usedlostech. V centrální části je 

sídlo spíše hustší. V okrajových částech vsi mírně převažují domy se štítovou orien-

tací, v jádru obce jsou naopak častější okapově orientovaná nebo dvoukřídlá stavení. 

Ta vznikala dostavbou podélné části ke štítově orientovanému domu. 
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„Děláme, co nás baví!“



ÚVOD

Následující svazek vznikl v rámci projektu mapujícího lidovou architekturu šesti česky ho-
vořících vesnic v rumunském Banátu. Náš zájem byl zaměřen na Svatou Helenu, Gerník, Ro-
vensko, Bígr, Eibentál a Šumici. Všechny tyto obce se nacházejí v pohořích nad levým břehem 
Dunaje, před soutěskou Železná vrata. Dalšími vesnicemi s částečně českým osídlením, jež 
leží na břehu řeky a v nížině severozápadně od zájmového území, jsme se nezabývali.

Bígr vznikl jako hraničářská kolonie v pohoří Almăjului v roce 1827.1 Původní poloha osídle-
ní by měla ležet více jižněji.2 Osnovu urbanistického uspořádání vsi tvoří čtyři ulice uspořádané 
do kříže, v jehož středu stojí kostel. Na východní ulici navazuje další, která se záhy zalamuje 
k jihu. Jednotlivé ulice mají ustálené místní pojmenování, které jsme v rámci inventarizace 
převzali.3 Zástavba Bígru je v okrajových částech více rozvolněná, což je do určité míry dáno 
prolukami po zaniklých usedlostech. V centrální části je sídlo spíše hustší. V okrajových čás-
tech vsi mírně převažují domy se štítovou orientací, v jádru obce jsou naopak častější okapově 
orientovaná nebo dvoukřídlá stavení. Ta vznikala dostavbou podélné části ke štítově orien-
tovanému domu. Pro území obce je dochována historická katastrální mapa obce, pravděpo-
dobně z roku 1874, která se však vyznačuje určitým schematismem, například neznamenává 
hospodářské budovy, které v té době ve většině usedlostí musely zcela jistě existovat.4

Sběr dat v Bígru prováděl kolektiv v následujícím složení: Helena Cuřínová, Vojtěch Čer-
ný, Martin Čtverák, Václav Fanta, Barbora Schmidová a Jitka Tomiczková. Ke každé usedlosti 
byla pořízena sada fotografií a zevrubný popis stávajícího stavu, převážně se jednalo o volně 
přístupné nebo viditelné exteriéry. Písemné a fotografické záznamy byly uspořádány do in-
ventárních karet jednotlivých usedlostí. Zde je nutné učinit drobnou poznámku k formě zpra-
cování popisů: Jejich texty tvořili různí lidé, po zralé úvaze jsme se rozhodli je výrazově ani 
slohově nenivelizovat a zachovat různorodost jejich projevu. V tomto kontextu je pak termín 
„truplování“ hlíny synonymem k jejímu „pěchování“ či „nabíjení“, byť se způsob jejich reálného 
provádění může mírně lišit. Obdobně složitá situace panuje i v případě víceúčelových hospo-
dářských budov skladovacího charakteru, neboť v tomto prostředí do sebe pojímají roli stodoly, 



1 Gecse, D.: Historie českých komunit v Rumunsku. Herrmann a synové, Praha, 2013, str. 37.
2 Jech J. a kol.: České vesnice v rumunském Banátě. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 
Praha, 1992, st. 26
3 Svoboda, J., Dokoupil, I. a kol.: Banát. Turistický a vlastivědný průvodce českým Banátem. 
Kudrna, Brno, 2009, str. 97.
4 Mapa pravděpodobně vznikla v rámci pořizování tzv. Císařských otisků Stabilního katastru, 
projektu, kterým si civilní správa habsburské monarchie opatřovala data pro výpočet daní. 
Mapové dílo je uloženo v Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Caraş – Severin, Reşita, 
složka obce Berzasca, Berzasca-Bigăr, falu Magyarországi, Szörény megyében, 1874 (?).
5 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Landteam 2009, 
Geodis 2011

sušárny na kukuřici i sýpky pro kukuřičné klasy. V inventárních kartách se proto vyskytují pod 
názvy „stodola“, „víceúčelová hospodářská budova charakterem blízká stodole“, „kolna“, apod. 
V obci neexistuje jednotná řada čísel popisných, některá stavení dokonce nejsou označena 
vůbec. Pro přehlednost a snadnou dohledatelnost proto každá inventarizovaná usedlost obdr-
žela jedinečný inventární kód, který byl také zanesen do přehledové mapy. Poloha usedlosti 
v rámci obce je zakreslena rovněž v jednotlivých kartách, pro jednoznačné určení jsou také 
uvedeny GPS souřadnice. Pro zachycení současného půdorysného stavu obce byly využity 
podrobné ortofotosnímky.5

Tento projekt byl podpořen grantem Studentské grantové soutěže ČVUT v Praze 
č. SGS14/158/OHK1/2T/15 a granty Interní grantové agentury Fakulty životního prostředí ČZU 
v Praze č. 4219013123150 „Vliv přírodních a kulturních podmínek na vývoj osídlení krajiny“ 
a č. 4219013123139 „Vliv geografických faktorů na vybrané procesy v dějinách osídlení – The 
influence of geographical factors on selected processes in settlement history“.
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B-001-HUT
B-002-HUT
B-003-HUT
B-004-HUT
B-005-HUT
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B-010-HUT
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B-012-HUT
B-013-HUT
B-014-HUT
B-015-HUT
B-016-HUT
B-017-HUT
B-018-HUT
B-019-HUT
B-020-HUT
B-021-HUT
B-022-HUT
B-023-HUT
B-024-HUT
B-025-HUT

B-026-HUT
B-027-HUT
B-028-HUT
B-029-DOL
B-030-DOL
B-031-DOL
B-032-DOL
B-033-DOL
B-034-DOL
B-035-DOL
B-036-DOL
B-037-DOL
B-038-DOL
B-039-DOL
B-040-DOL
B-041-DOL
B-042-DOL
B-043-DOL
B-044-DOL
B-045-DOL
B-046-DOL
B-047-DOL
B-048-DOL
B-049-DOL
B-050-DOL

B-051-DOL
B-052-DOL
B-053-DOL
B-054-DOL
B-055-DOL
B-056-DOL
B-057-RAV
B-058-RAV
B-059-RAV
B-060-RAV
B-061-RAV
B-062-RAV
B-063-RAV
B-064-RAV
B-065-RAV
B-066-RAV
B-067-RAV
B-068-RAV
B-069-RAV
B-070-RAV
B-071-RAV
B-072-CAR
B-073-CAR
B-074-CAR
B-075-CAR

B-076-CAR
B-077-CAR
B-078-CAR
B-079-CAR
B-080-CAR
B-081-CAR
B-082-CAR
B-083-CAR
B-084-CAR
B-085-CAR
B-086-CAR
B-087-CAR
B-088-CAR
B-089-POT
B-090-POT
B-091-CAR
B-092-CAR
B-093-CAR
B-094-CAR
B-095-CAR
B-096-CAR
B-097-CAR
B-098-CAR
B-099-CAR
B-100-CAR

B-101-CAR
B-102-CAR
B-103-CAR
B-104-CAR
B-105-CAR
B-106-CAR
B-107-CAR
B-108-CAR
B-109-CAR
B-110-CAR
B-111-CAR
B-112-CAR
B-113-CAR
B-114-CAR
B-115-CAR
B-116-CAR
B-117-CAR
B-118-CAR
B-119-CAR
B-120-CAR
B-121-CAR
B-122-CAR

SEZNAM A KÓDY INVENTARIZOVANÝCH OBJEKTŮ

1. KÓDOVÉ OZNAČENÍ VESNICE 3. KÓDOVÉ OZNAČENÍ ČÁSTI VESNICE

2. ČÍSELNÉ OZNAČENÍ DOMU

H - SVATÁ HELENA
R - ROVENSKO
B - BÍGR
G - GERNÍK
E - EIBENTÁL
Š - ŠUMICE

HUT - HUTVAJD
DOL - DOLÁCKO
CAR - CARINA
POT - NAD POTOK
RAV - RAVNA

B - - HUT022



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘53.7“N 22°06‘10.8“E

- obytné stavení
- 2 stodoly

B-001-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově, půdorysný tvar L (nárožní objekt)
- stodoly: okapově (jedna do ulice - navazuje na obytné stavení, jedna ve dvoře)

- klesající od ulice k JZ

- průjezd

- suterén: předpokládatelný
- konk: nevidíme

- obytné stavení: kamenná podezdívka, konstrukci stěn nevidíme; střecha symetrická, bedněný
štít, tašky, plech (napravo od průjezdu); komín zděný s klenutou stříškou (nejstarší část)
- stodola do ulice: zděná (nová?); eternit
- stodola ve dvoře: truplovaná, z části bedněná; bedněný štít, plech

- na Císařském otisku Stabilního katastru je objekt zobrazen v jiných rozměrech a jako spalný

- nové omítky, nátěry
- napravo od průjezdu zřejmě starší část; povalový strop, plechová krytina (pod ní snad šindel
nebo prkýnka jako u „Uhnutýho domu“ B-053-DOL)
- pravá starší část možná už na stabilním katastru?

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD VÝCHODU

POHLED NA STODOLU OD jIHOVÝCHODU



STARšÍ ČÁST OBYTNÉHO STAVENÍ - POHLED OD SEVEROVÝCHODU

POHLED NA STODOLU OD SEVEROVÝCHODU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 117

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘53.7“N 22°06‘10.8“E

- obytné stavení
- stodola
- kůlna

B-002-HUT

PoHlEd Na oByTNé STavENí od jiHU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodola: okapově

- nepatrně klesající k ulici (k jZ)

- vrata

- suterén: ano
- konk: uzavřený

- obytné stavení: pravděpodobně zděné; střecha nesymetrická, štít bedněný s asfaltovou le-
penkou, tašky (do ulice), plech (do dvora)
- stodola: roubená (nově opravená); bedněný štít, plech

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- obytné stavení: pod plechovou krytinou šindele/ prkýnka
- na stabilním katastru pouze parcela, společná pro stávající objekty 002 a 003

vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CíSaŘSKÝ oTiSK STaBilNíHo KaTaSTRU SRovNÁNí STaBilNíHo KaTaSTRU a oRToFoTa



PoHlEd Na STodolU od jiHU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘54.7“N 22°06‘10.8“E

- obytné stavení
- stodola (dle ortofota)

B-003-HUT

PoHlEd od jiHovýcHodU 



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodola: okapově

- rovinatý

- průjezd

- suterén: předpokládatelný

- obytné stavení: snad zděné; střecha symetrická (nová?), plech

- na císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- nové patro a střecha
- na stabilním katastru pouze parcela, společná pro stávající objekty 002 a 003

vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

cÍSAŘSKý oTiSK STABilNÍHo KATASTRU SRovNÁNÍ STABilNÍHo KATASTRU A oRToFoTA



dETAil vRAT PRůjEzdU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 118

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘54.9“N 22°06‘10.2“E

- obytné stavení
- stodola (dle ortofota)

B-004-HUT

PoHlEd Na oByTNé STavENí od jiHU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově; dle ortofota kolmé křídlo na východní straně
- stodola: okapově

- nevidíme

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: nevidíme

- obytné stavení: okolo oken cihly, nově zateplené a omítnuté; plechová krytina; velký zděný
komín s klenutou stříškou (cca v 1/3)

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- plechová krytina je zohýbaná - něco staršího pod ní??
- na stabilním katastru pouze parcela, společná pro stávající objekty 004 a 005

vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CíSaŘSKÝ oTiSK STaBilNíHo KaTaSTRU SRovNÁNí STaBilNíHo KaTaSTRU a oRToFoTa



PoHlEd Na oByTNé STavENí od zÁPadU

dETal KomíNU



PoHlEd do dvoRa, v Pozadí STodola



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 119 (dnešní hospoda)

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘55.2“N 22°06‘09.5“E

- obytné stavení
- stodola

B-005-HUT

PoHlEd Na oByTNé STavENí od jiHozáPadU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově
- stodola: okapově

- klesající mírně k ulici k (jz)

- vrata (malá)

- suterén: předpokládatelný
- konk: spíše ne

- obytné stavení: zděné z kamene; střecha symetrická s přesahem na jednu stranu, tašky;
komín nově přezděný ze šamotových cihel a s plechovou rourou

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- povalový strop
- vrata z části pod přesahem střechy
- na stabilním katastru pouze parcela, společná pro stávající objekty 004 a 005

vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CíSaŘSKÝ oTiSK STaBilNíHo KaTaSTRU SRovNáNí STaBilNíHo KaTaSTRU a oRToFoTa



dETail PovalovéHo STRoPU

dETail vRaT do dvoRa



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 120

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘54.8“N 22°06‘08.1“E

- obytné stavení
- stodola

B-006-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově; buďto velmi krátké kolmé křídlo nebo částečný konk
- stodola: okapově

- rovinatý

- průjezd

- suterén: předpokládatelný

- obytné stavení: zděné; střecha symetrická (nad kolmým křídlem/konkem samostatná stříška),
štíty pobité šindeli, plech; dva zděné komíny s klenutou stříškou
- stodola: zděné pilíře; eternitová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru je v levé části dnešního objektu patrně starší, štítově
orientovaný objekt

- po levé straně objektu soutka

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



DETAIL VRAT DO PRŮJEZDU

POHLED NA ŠINDELI POBITÝ ŠTÍT



DETAIL KOMÍNŮ

SOUTKA NA SEVEROZÁPADNÍ STRANĚ OBYTNÉHO STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘54.8“N 22°06‘08.2“E

- obytné stavení
- stodola

B-007-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodola: okapově

- klesající od ulice k JZ

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený, zděný

- obytné stavení: zděné; střecha symetrická, nad konkem přesah pod jiným úhlem; štít oplecho-
vaný, plechová krytina (nová); dva nově přezděné komíny s rourou
- stodola: nově přezděná, oplechovaný štít, plechová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- obytné stavení: nově opravené

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROZÁPADU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ A STODOLU OD SEVEROVÝCHODU



POHLED NA SEVEROZÁPADNÍ ŠTÍT OBYTNÉHO STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘55.6“N 22°06‘08.6“E

- obytné stavení
- stodola (dle ortofota)

B-008-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD jiHOzáPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově
- stodola: okapově

- rovinatý

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: z ulice uzavřený, bedněný

- obytné stavení: zděné, čelní stěna zateplená a nově omítnutá; střecha symetrická s přesa-
hem, tašky; komín zděný se stříškou z tašek

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- původně polovalba - překryto dřevotřískovou deskou
- po pravé straně objektu soutka
- ve spodní části štítu vročení „1882“ a „2013“
- ve štítu mezi okénky výklenek pro sošku, dnes prázdný

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTiSK STABiLNÍHO KATASTRU SROVNáNÍ STABiLNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



DETAiL zATEPLENÉ ČELNÍ FASáDY S VROČENÍm VE šTÍTU

DETAiL zATEPLENÉ ČELNÍ FASáDY S VROČENÍm VE šTÍTU



SOUTKA NA jiHOVÝCHODNÍ STRANě STAVENÍ

VSTUP DO KONKU z ULiCE

DETAiL POVALOVÉHO STROPU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘55.2“N 22°06‘07.0“E

- obytné stavení
- stodola

B-009-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově
- stodola: štítově

- klesající od ulice k JZ

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: z ulice uzavřený, zděný

- obytné stavení: zděné; střecha původně pravděpodobně symetrická s přesahem, nyní mírně 
asymetrická; plechová krytina; komín mimo objekt, novodobý zděný s klenutou stříškou
- stodola: roubená; štít pobitý šindeli, plechová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru je objekt zobrazen jako nespalný

- zleva zřejmě nová přístavba „ala konk“
- nově opravený

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED OD SEVEROZÁPADU

POHLED NA STODOLU OD SEVEROVÝCHODU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘55.9“N 22°06‘08.0“E

- obytné stavení
- hospodářský díl (dle ortofota)

B-010-HUT

POHLED NA OBJEKT OD JIHOVÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- rovinatý

- na Císařském otisku Stabilního katastru se situace patrně liší

- zcela přestavěný

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBJEKT OD JIHOZÁPADU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘56.0“N 22°06‘07.5“E

- obytné stavení
- stodola

B-011-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodola: okapově

- rovinatý

- průjezd

- suterén: předpokládatelný
- konk: nevidíme

- obytné stavení: zděné; střecha symetrická, nová; plechová krytina; dva komíny s rourou??
- stodola: eternitová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- patrový, přestavěný

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 7

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘55.6“N 22°06‘06.1“E

- obytné stavení
- kůlna

B-012-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově

- klesající od ulice k JZ

- branka

- suterén: ano
- konk: z ulice i ze dvora uzavřený, bedněný

- obytné stavení: truplované, suterén zděný; střecha symetrická s přesahem + druhotný přesah 
pod jiným úhlem; štít bedněný, eternit; komín zděný se stříškou z tašek

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- povalový strop
- na štítu vápenná omítka, pod ní zbytky modrého nátěru
- soutka na levé straně objektu

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU

BEDNĚNÝ KONK



VSTUP DO KONKU Z ULICE

TRUPLOVANÁ STĚNA, POVALOVÝ STROP

ZBYTKY MODRÉHO NÁTĚRU

SOUTKA PO PRAVÉ STRANĚ OBJEKTU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 124

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘56.3“N 22°06‘06.8“E

- obytné stavení
- stodola

B-013-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodola: okapově

- klesající od ulice k SV

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: otevřený

- obytné stavení: zděné; střecha symetrická s přesahem; štít oplechovaný, tašky; komín zděný 
se stříškou z tašek
- stodola: z části bedněná, z části obílená; štít bedněný; tašky

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU

JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍT STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘55.8“N 22°06‘05.8“E

- obytné stavení
- stodola

B-014-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodola: okapově

- klesající od ulice k JZ

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: z čela otevřený, bedněný

- obytné stavení: truplované se zděnou podezdívkou (kámen); střecha symetrická s přesahem 
přes konk pod jiným úhlem; štít bedněný s asfaltovou lepenkou, plech; komín dřevohliněný se 
stříškou z eternitu
- stodola: eternitnitová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru je zobrazen v levé části dnešního stavení starší, ští-
tově orientovaný objekt

- plechová krytina zohýbaná - možná původní krytina šindelová?

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED OD SEVEROVÝCHODU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 125

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘56.8“N 22°06‘06.0“E

- obytné stavení
- stodola

B-015-HUT

POHLED Z ULICE ZE ZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově obytné stavení
- okapově stodola

- klesající mírně k SV

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený omítaný, zděný

- střecha: symetrická s přesahem, prodloužená nad konk pod jiným úhlem, krytá taškami
- komín: zděný se stříškou

- na Císařském otisku Stabilního katastru je zobrazen jako spalný objekt

- omítky: obytné stavení, do ulice zatepleno
- stodola šindelem bedněný štít

Helena Cuřínová, Vojta Černý, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED Z ULICE Z JIHU

DETAIL JIŽNÍHO NÁROŽÍ



PRŮHLED ULICÍ „HUTVAJD“ NA JIHOVÝCHOD. DŮM Č. 015 JE DRUHÝ ZLEVA. UPROSTŘED JE VĚŽ KOS-
TELA. FOTO Z R. 2013



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 126

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘56.8“N 22°06‘06.0“E

- obytné stavení
- stodola
- kůlna

B-016-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově
- stodola: okapově

- klesající od ulice k SV

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený, zděný (půlka délky objektu)

- obytné stavení: střecha asymetrická; štít bedněný oplechovaný, tašky; komín zděný se stříš-
kou z tašek
- stodola: bedněný štít, plechová krytina
- kůlna: pultová střecha, plechová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- povalový strop
- nově omítnuté čelo
- kůlna má komínek - pravděpodobně letní kuchyně

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU

POHLED NA KŮLNU/ LETNÍ KUCHYNI A OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOZÁPADU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘57.3“N 22°06‘04.8“E

- obytné stavení
- stodola
- kůlna

B-017-HUT

POHLED Z ULICE NA OBYTNÉ STAVENÍ

TELA. FOTO Z R. 2013



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově obytné stavení
- okapově stodola 

- klesající mírně k SV

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený omítaný

- střecha: symetrická původně s přesahem (dnes konk plus přístavek do „L“), střecha krytá 
plechem
- komín: s plechovou stříškou
- konstrukce: roubená stodola bedněná šindelem, krytá eternitem

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení
- klempířina na obytné stavení (chybějící žlab, pouze háky)
- studna v plotě v ulici ke hřbitovu
- podávací vikýř na půdu stodoly

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED Z ULICE Z JIHOZÁPADU

POHLED NA DVŮR Z ULICE



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- ruina

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘56.4“N 22°06‘04.3“E

B-018-HUT

POHLED OD SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- patrně štítově

- klesající od ulice k JZ

- zděná z kamene

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt  zobrazen

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 4

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘56.6“N 22°06‘04.0“E

- obytné stavení
- stodola

B-019-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově
- stodola: okapově

- klesající od ulice k JZ

- vrata se stříškou

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený, zděný z vepřovic, v závěru bedněný

- obytné stavení: truplované, střecha symetrická s přesahem; štít oplechovaný, nová plechová 
krytina; komín zděný se stříškou z tašek
- stodola: truplovaná, štít bedněný, plechová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- na čelní stěně v omítce vyrytá stopa „kyvadla“
- neobvykle široká štítová stěna - snad dva pokoje vedle sebe

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVERU

POHLED DO DVORA, NALEVO KONK ZDĚNÝ Z VEPŘOVIC



JIHOVÝCHODNÍ STĚNA OBYTNÉHO STAVENÍ - TRUPLOVANÁ

VSTUP DO KONKU Z ULICE, VRATA DO DVORA



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘57.6“N 22°06‘03.6“E

- obytné stavení
- stodola
- výminek

B-020-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ A VÝMINEK Z ULICE (Z JIHU)



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově obytné stavení a výminek
- okapově stodola 

- rovinatý

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený omítaný

- obytné stavení střecha: nesymetrická prodloužena nad konk, střecha krytá plechem
- výminek střecha: plechová krytina, předpokládatelný čindel pod plechovou krytinou
- stodola střecha: krytá plechem, bedněná
- komín: s dřevěnou stříškou zděný
- konstrukce: roubený výminek (v SV části), bedněný štít u výminku a obytného stavení, obytné 
stavení má povalový strop

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení a výminek
- za výminkem zřejmě letní kuchyně (viditelný komín)
- datace průčelní fasáda 1992, monogram mezi okny „LV“

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



VLEVO OBYTNÝ DŮM, VPRAVO VÝMINEK

POHLED ZE SEVEROVÝCHODU. VLEVO VÝMINEK, VZADU OBYTNÉ STAVENÍ, VPRAVO STODOLA

VLEVO OBYTNÝ DŮM, 
VPRAVO VÝMINEK



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘58.4“N 22°06‘05.1“E

- obytné stavení
- garáž

B-021-HUT

OBYTNÉ STAVENÍ, POHLED Z JIHOZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově obytné stavení 

- klesající k SV

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený

- střecha nesymetrická, krytá taškami
- komín zděný s plechovou stříškou

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení a garáž
- nová omítka

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED ZA ZÁPADU NA DVŮR. VPRAVO OBYTNÉ STAVENÍ

POHLED ZE SEVEROZÁPADU NA ŠTÍT. PRŮHLED NA KOSTEL. NA PLOTĚ JE KŘÍŽEK S JEŽÍŠEM



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 3

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 
44°39‘57.0“N 22°06‘02.5“E

- obytné stavení
- dvě stodoly
- kůlna
- chlév (?)

B-022-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD VÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodola: okapově (nalevo od objektu)
- stodola: štítově (za objektem)

- klesající od ulice k JZ

- vrata

- suterén: ano
- konk: uzavřený, zděný; pravděpodobně do L - po levé části domu a do dvora;
            vstup z ulice a ze dvora (středem)

- obytné stavení: střecha asymetrická s mírnou změnou sklonu na straně do dvora; štít oplecho-
vaný, tašky; komín zděný s klenutou stříškou a komínek (roura) z konku
- stodola (podélná): štít oplechovaný, tašky
- stodola (kolmá): štít bedněný, šindele
- kůlna: pultová střecha, štít oplechovaný, plechová krytina (nová)
- chlév (?): eternitová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- komín tvaru dymníku
- komínek v nároží konku
- oplocení dvora z betonových prefabrikátů vsazených do ocelových profilů

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED OD VÝCHODU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD ZÁPADU



OPLOCENÍ Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 131

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘57.7“N 22°06‘02.7“E

- obytné stavení
- stodola
- kůlna
- letní kuchyně

B-023-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHOZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově: letní kuchyně
- okapově: obytné stavení, stodola

- rovinatý

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený
- dispozice: trojdílný dům

- střecha domu symetrická, krytá taškami
- střecha stodoly krytá plechem
- střecha kůlny krytá eternitem
- komín domu zděný s dřevěnou stříškou
- komín letní kuchyně zděný se stříškou

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení
- stodola bedněná šindelem
- štít domu oplechován

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHOVÝCHODU

POHLED NA CELOU USEDLOST OD JIHOVÝCHODU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 132

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 
44°39‘57.6“N 22°06‘01.8“E

- obytné stavení
- stodola
- letní kuchyně

B-024-HUT

POHLED Z VÝCHODU NA OBYTNÉ STAVENÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově: letní kuchyně
- okapově: obytné stavení, stodola

- klesající k J

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: otevřený částečně
- dispozice: trojdílný dům

- střecha domu symetrická zalomená nad konkem, krytá taškami
- komín domu zděný se stříškou z tašek, druhý komín domu tvořen plechovou rourou
- střecha stodoly krytá eternitem
- střecha letní kuchyně krytá eternitem
- komín letní kuchyně tvořen plechovou rourou
- bedněný plechový štít domu
- bedněný štít letní kuchyně
- konstrukce - kámen - podezdívka domu, letní kuchyně zděná z cihel, zřejmě truplovaná sto-
dola

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení, stodola

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHOZÁPADU Z ULICE

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHOZÁPADU Z ULICE



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 2

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘56.8“N 22°06‘01.3“E

- obytné stavení
- stodola

B-025-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodola: štítově

- klesající od ulice k J

- branka

- suterén: ano

- obytné stavení: střecha symetrická s přesahem; štíty oplechované; zleva nad přístavkem pod-
lomenice; plech; komín oplechovaný tvaru dymníku se stříškou z eternitu
- stodola: bedněná, čelní stěna a štít plast; plechová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru již mimo rozparcelované území obce

- přesah střechy směrem do dvora je příliš malý, pravděpodobně spíše jen kryté zápraží než 
otevřený konk
- zleva ke štítové stěně objektu přiléhá přístavek s pultovou střechou a komínkem
- plechová krytina je zohýbaná - pod ní možná starší šindele nebo prkýnka

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD ZÁPADU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 137

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘57.0“N 22°05‘59.9“E

- obytné stavení
- stodola
 

B-026-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHOZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově: stodola
- okapově: obytné stavení

- klesající k J

- vrata

- suterén: ano
- konk: ano, zděný
- dispozice: trojdílný dům

- střecha domu symetrická s námětky do ulice zalomená nad konkem, krytá taškami
- komín domu dřevohliněný oplechovaný s plechovou stříškou z tašek
- symetrická střecha stodoly krytá taškami s přesahem do dvora bedněná se zděnou kamenou 
podezdívkou
- konstrukce domu - zděné, plechový štít

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



OBYTNÉ STAVENÍ A STODOLA. POHLED Z JIHOZÁPADU

OBYTNÉ STAVENÍ, POHLED Z VÝCHODU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘56.7“N 22°05‘58.8“E

- stodola
- obytné stavení (ruina)

B-027-HUT

SOKL BÝVALÉHO OBYTNÉHO STAVENÍ, V POZADÍ STODOLA. POHLED Z ULICE



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: pravděpodobně obytné stavení
- štítově: stodola

- klesající k J

- vrata

- suterén: -

- střecha stodoly symetrická s přesahem krytá plechem
- konstrukce stodoly dřevěná, bedněná šindelem
- vikýř na podávání sena
- kamenný sokl bývalé usedlosti

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



SOKL BÝVALÉHO STAVENÍ, POHLED Z JIHU

SOKL BÝVALÉHO STAVENÍ, POHLED Z VÝCHODU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Hutvajd“
- GPS: 44°39‘56.2“N 22°05‘57.8“E

- obytné stavení s hospodářským dílem

B-028-HUT

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodola: štítově;
půdorys L, stodola v kolmém křídle

- klesající k ulici k J

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený, zděný; kratší zleva při štítové stěně

- zadní hospodářská část bedněná; střecha symetrická, štít oplechovaný, eternit; komín pře-
zděný s rourou

- na Císařském otisku Stabilního katastru již mimo rozparcelované území obce

- zprava na rozhraní obytné a hospospodářské části objektu přístavek zděný z cihel - záchod?

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOZÁPADU

POHLED OD JIHOVÝCHODU NA CIHELNÝ PŘÍSTAVEK - SNAD ZÁCHOD?



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 12

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘52.6“N 22°06‘09.3“E

- obytné stavení
- stodola
- letní kuchyně
- chlév/ kůlna (?)

B-029-DOL

POhLED OD jihOvýchODu



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově
- stodola: okapově

- klesající s ulicí k jZ

- vrata

- suterén: ano
- konk: uzavřený, zděný

- obytné stavení: střecha asymetrická, štít oplechovaný, tašky; komín zděný se stříškou z tašek 
a zděný komín s rourou v konku
- stodola: truplovaná, část bedněná; štít bedněný, plechová krytina
- chlév: bedněný
- letní kuchyně: plochá střecha, komín zděný s klenutou stříškou 

- na císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- obytné stavení: povalový strop
                            nové venkovní rolety s kastlem
                            nároží zvýrazněna umělou bosáží

vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

cÍSAŘSKý OTiSK STABiLNÍhO KATASTRu SROvNÁNÍ STABiLNÍhO KATASTRu A ORTOFOTA



POhLED OD SEvEROvýchODu

POhLED OD jihu



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 45

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘51.3“N 22°06‘09.3“E

- stodola
- obytné stavení

B-030-DOL

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ (JE TO TEN DŮM VLEVO)



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: stodola
- štítově: obytné stavení

- klesající k J

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený bedněný s vyzděnými sloupky

- střecha symetrická s přesahem na levé straně, na pravé straně prodlouženo pod jiným úhlem 
nad konk, krytá taškami
- komín pravděpodobně dřevohliněný, oplechovaný se stříškou z eternitových tašek
- konstrukce: obytné stavení zděné s oplechovaným štítem, stodola krytá eternitem

- na Císařském otisku Stabilního katastru je zobrazen jako nespalný

- omítky: obytné stavení
- četné vazné trámy

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED ZE SEVERU NA OBYTNÉ STAVENÍ (JE TO TEN DŮM VLEVO)

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE ZÁPADU. VPRAVO VZADU JE STODOLA



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 44

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘51.1“N 22°06‘08.9“E

- obytné stavení

B-031-DOL

POHLED ZE SEVERU NA OBYTNÉ STAVENÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově: obytné stavení

- klesající k J a JZ

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený bedněný

- střecha symetrická s přesahem prodlouženo nad konk, krytá taškami
- komín padlý dřevohliněný s dřevěnou stříškou

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: zbytky na uliční fasádě
- datace na fasádě mezi okny 1972

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED ZE ZÁPADU NA OBYTNÉ STAVENÍ

DETAIL ČELNÍ FASÁDY



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 12

- ulice „Dolácko“
- GPS: 
44°39‘51.4“N 22°06‘07.6“E

- obytné stavení
- kůlna (?)

B-032-DOL

pOhLED OD jihOVÝChODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově

- klesající s ulicí k jZ

- vrata

- suterén: ano
- konk: uzavřený, bedněný s kamennou podezdívkou

- obytné stavení: střecha symetrická s přesahem (stejný sklon), štít oplechovaný, tašky; komín 
zděný se stříškou z tašek

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- povalový strop
- na fasádě vročení „1975“, pod omítkou v levém rohu štítové stěny prosvítá „LS“

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTiSK STABiLNÍhO KATASTRU SROVNÁNÍ STABiLNÍhO KATASTRU A ORTOFOTA



pOhLED OD jihU

VSTUp DO KONKU Z ULiCE



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘50.4“N 22°06‘08.0“E

- obytné stavení
- stodola
- letní kuchyně

B-033-DOL

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE SEVEROZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově: obytné stavení
- okapově: stodola

- klesající k J a JZ

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený bedněný

- střecha symetrická bez přesahu + nad konk, krytá taškami
- komín tvořen železnou rourou
- stodola bedněná šindelem, krytá taškami
- konstrukce domu trupolovaná, bedněný štít

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení na uliční fasádě, letní kuchyně zleva
- žlaby

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED Z ULICE ZE ZÁPADU

PRŮHLED DO ZAHRADY SMĚR JIHOVÝCHOD. DŮM Č. 033 JE ÚPLNĚ VPRAVO. VPRAVO VZADU STODOLA



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 13

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘50.8“N 22°06‘06.9“E

- obytné stavení
- stodola
- kůlna

B-034-DOL

POhLED OD jihu



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově; půdorys L
- stodola: okapově

- klesající s ulicí k jZ

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený; půdorys L - zprava bedněný omítnutý, do dvora zděný

- obytné stavení: střecha asymetrická s přesahem nad konkem, štít oplechovaný, tašky; kolmé 
křídlo - pultová střecha směrem do dvora; komín zděný se stříškou z tašek
- stodola: štíty bedněné, tašková krytina
- kůlna: bedněná, eternitová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru je objekt zobrazen patrně v jiné poloze a rozměrech

- šambrány oken, sokl a nárožní „bosáž“ z keramických dlaždic

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTiSK STABiLNÍhO KATASTRu SROVNÁNÍ STABiLNÍhO KATASTRu A ORTOFOTA



POhLED OD SEVEROVÝChODu



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘50.1“N 22°06‘07.4“E

- obytné stavení
- stodola (zasahuje až k domu 036)

B-035-DOL

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD ZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení do „L“, stodola

- klesající k JZ

- vrata

- suterén: předpokládatelný

- střecha symetrická krytá taškami
- komín zděný se stříškou z tašek
- stodola krytá taškami
- konstrukce: truplovaná stodola, štíty stavení bedněné (plech, dřevo)

- na Císařském otisku Stabilního katastru je zobrazen jako spalný objekt

- omítky: obytné stavení 
- klempířina: žlaby

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



OBYTNÉ STAVENÍ S PŘEDZAHRÁDKOU. POHLED ZE SEVEROZÁPADU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE SEVERU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘49.8“N 22°06‘07.1“E

- obytné stavení
- stodola (zasahuje až k domu 035)

B-036-DOL

POHLED NA USEDLOST ZE ZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově: obytné stavení

- klesající k JZ

- vrata

- suterén: ano
- konk: uzavřený zděný

- střecha symetrická s přesahem nad konk, krytá taškami
- komín zděný z nových tvarovek
- kamenná podezdívka

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: nová omítka na obytném stavení 
- povalový strop

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA USEDLOST ZE ZÁPADU

POHLED NA USEDLOST Z ULICE



POHLED NA DVŮR Z ULICE



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘50.1“N 22°06‘06.0“E

- obytné stavení
- stodola

B-037-DOL

PohlEd NA oBYTNÉ STAVENÍ od jihoVÝChodU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodola: okapově

- klesající s ulicí k jZ

- průjezd

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený, zděný (?), směrem do dvora

- obytné stavení: truplované s kamennou podezdívkou, průjezd a pravý (V) štít bedněné s as-
faltovou lepenkou, levý (Z) štít pobitý šindeli; střecha symetrická, stříška nad konkem pod jiným 
úhlem, tašky; komín zděný se stříškou z tašek a zděný v konku
- stodola: štít bedněný, eternitová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- okapové háky a nárožní okapové štítky zdobené květy
- v závěru konku (napravo) zděný komín

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ oTiSK STABilNÍho KATASTRU SRoVNÁNÍ STABilNÍho KATASTRU A oRToFoTA



PohlEd NA oBYTNÉ STAVENÍ od VÝChodU

PRŮjEZd V lEVÉ ČÁSTi oBjEKTU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 14

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘49.7“N 22°06‘05.3“E

- obytné stavení
- stodola 

B-038-DOL

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z ULICE



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení, stodola

- klesající k JZ

- průjezd

- suterén: ano, vstup z ulice
- konk: uzavřený, na části půdorysu
- dispozice: dvoudílný

- střecha nesymetrická, krytá taškami
- komín zděný s plech. stříškou
- kamenná podezdívka

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení
- zdobné žlaby (růžice na hácích)
- datace na fasádě do ulice „P. 1973 J.“
- štuková výzdoba na fasádě - vlnková římsa + růžice

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



JIŽNÍ ROH OBYTNÉHO STAVENÍ

VRATA V OBYTNÉM STAVENÍ, POHLED OD VÝCHODU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 40

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘48.8“N 22°06‘06.0“E

- obytné stavení s hospodářským dílem 
(?)
- stodola
- chlév/ kůlna (?)

B-039-DOL

POhLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROZÁPDU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově
- stodola: okapově

- klesající s ulicí k JZ a mírně od ulice k JV

- vrata se stříškou

- suterén: ano
- konk: uzavřený, v čele bedněný 

- obytné stavení: konstrukce přední části není zřetelná, v zadní (hospodářské?) části truplova-
ná s kamennou podezdívkou; střecha asymetrická, přesah nad konkem pod jiným úhlem; štít 
opatřený lepenkou, tašky; komín zděný z cihel se stříškou z tašek
- stodola: pravděpodobně (z části) roubená, štít bedněný, tašky

- na Císařském otisku Stabilního katastru je objekt patrně zobrazen jako spalný

- obytné stavení: v přední části povalový strop, v zadní (hospodářské?) části hustě osázené 
vazné trámy
- z konku vystupuje vikýř na půdu

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍhO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍhO KATASTRU A ORTOFOTA



POhLED OD ZÁPADU

POhLED NA USEDLOST OD SEVERU



POhLED OD ZÁPADU - V ZADNÍ ČÁSTI OBYT. STAVENÍ TRUPLOVANÝ hOSPODÁŘSKÝ (?) DÍL

VSTUP DO KONKU Z ULICE



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 15

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘49.4“N 22°06‘04.8“E

- obytné stavení
- stodola
- kůlna
- chlév (?)

B-040-DOL

POhLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD VÝChODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově
- stodola: okapově
- kůlna: štítově

- klesající s ulicí k JZ

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený, zděný 

- obytné stavení: v zadní části bedněný přístavek s podezdívkou; střecha symetrická s přesa-
hem nad konkem; štít oplechovaný, tašky; dva komíny zděné se stříškou z tašek
- stodola: eternitová krytina
- kůlna: bedněný štít, eternitová krytina
- chlév (?): pultová střecha, eternitová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru je patrně zobrazen starší delší objekt

- obytné stavení: hustě osázené vazné trámy
- kůlna: vikýř

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍhO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍhO KATASTRU A ORTOFOTA



POhLED OD jIhU

SEVEROVÝChODNÍ STěNA OBYTNÉhO STAVENÍ - PATRNÉ hUSTě OSÁzENÉ VAzNÉ TRÁmY



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘48.7“N 22°06‘04.0“E

- obytné stavení
- stodola 

B-041-DOL

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z VÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení, stodola

- klesající k JZ

- vrata se stříškou

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený
- dispozice: trojdílný

- střecha původně symetrická, dnes protažená nad konk do dvora, krytá eternitem
- komín zděný se stříškou z tašek
- stodola roubená krytá eternitem
- obytný dům truplovaný s oplechovaným štítem

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA USEDLOST OD JIHU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘48.3“N 22°06‘03.5“E

- obytné stavení

B-042-DOL

POhLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD jihU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově

- klesající s ulicí k jZ a prudce od ulice k SZ

- branka

- suterén: ano
- konk: z čela otevřený,  bedněný

- obytné stavení: truplované s kamennou podezdívkou; střecha symetrická, posazená mírně 
asymetricky vůči domu, s přesahem nad konkem; štít oplechovaný, plechová krytina; komín 
oplechovaný s plechovou stříškou

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- nad přední částí stavení povalový strop (nikoli nad konkem), v zadní části vazné trámy
- plechová krytina zohýbaná

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTiSK STABiLNÍhO KATASTRU SROVNÁNÍ STABiLNÍhO KATASTRU A ORTOFOTA



POhLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD VÝChODU

BEDNěNÝ KONK



SEVEROVÝChODNÍ STRANA OBYTNÉhO STAVENÍ - PARNÁ TRUPLOVANÁ STěNA A POVALOVÝ STROP



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘47.5“N 22°06‘04.0“E

- obytné stavení
- stodola 

B-043-DOL

POHLED NA USEDLOST OD SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení, stodola

- klesající k JZ

- vrata se stříškou

- suterén: ano
- konk: uzavřený, pravd. zděný
- dispozice: trojdílný

- střecha symetrická protažená nad konk do dvora, krytá plechem
- komín pravd. dřevohliněný oplechovaný se stříškou z eternitu, druhý komín se stříškou z tašek
- konstrukce: stavení i stodola s bedněným štítem
- stodola kryta eternitem

- na Císařském otisku Stabilního katastru je zobrazen jako spalný objekt

- omítky: obytné stavení

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD ZÁPADU

POHLED NA USEDLOST OD JIHU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘47.8“N 22°06‘02.8“E

- obytné stavení 
- stodola

B-044-DOL

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z VÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení, stodola

- klesající

- vrata

- suterén: ano
- konk: uzavřený

- dům: střecha symetrická s přesahem přes konk, krytá taškami
- komín dřevohliněný s plechovou stříškou

- na Císařském otisku Stabilního katastru je zobrazen v jiné poloze

- omítky: novodobá fasáda do ulice

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 35

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘47.0“N 22°06‘03.2“E

- obytné stavení
- stodola (dle ortofota)
- kůlna (? - dle ortofota)

B-045-DOL

POhLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD ZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodola: okapově

- klesající s ulicí k JZ a od ulice k JV

- vrata

- suterén: ano
- konk: nevidíme

- obytné stavení: pravá část objektu truplovaná, štít bedněný s asfaltovou lepenkou, levá část 
zděná z cihel, štít bedněný; střecha symetrická s přesahem v mírně odlišném sklonu, tašky; 
komín zděný se stříškou z tašek
- stodola: bedněný štít, tašky (bobrovky)

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- zleva k objektu přiléhá ruina bývalé kovárny - zděná z kamene
 

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍhO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍhO KATASTRU A ORTOFOTA



POhLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROZÁPADU

RUINA BÝVALÉ KOVÁRNY PO LEVÉ STRANĚ OBYTNÉhO STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘47.4“N 22°06‘02.1“E

- obytné stavení 
- stodola

B-046-DOL

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení
- štítově: stodola

- rovinatý

- průjezd

- suterén: ano
- konk: předpokládatelný

- dům: střecha nesymetrická krytá taškami
- komín zděný z tvárnic s plechovou stříškou

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED Z VÝCHODU NA VRATA DO DVORA V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI OBYTNÉHO DOMU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘46.6“N 22°06‘02.7“E

- obytné stavení
- stodola 
- výminek
- letní kuchyně

B-047-DOL

POHLED NA USEDLOST ZE SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: stodola
- štítově: obytné stavení, letní kuchyně, výminek

- klesající k JZ

- vrata se stříškou

- suterén: předpokládatelný

- střecha symetrická protažená nad konk do dvora, krytá plechem
- komín domu zděný se stříškou z tašek
- komín výminku zděný s klenutou stříškou, druhý zděný se stříškou z tašek
- střecha výminku z etrenitu
- kamenná podezdívka výminku
- roubená stodola
- bedněné štíty obytného stavení a výminku

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení, výminek
- 2 vstupy: 1. ve vratech, 2. ve výminku do konku

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA USEDLOST ZE SEVEROZÁPADU

POHLED NA USEDLOST ZE ZÁPADU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘47.0“N 22°06‘01.5“E

- obytné stavení (s hosp. dílem)

B-048-DOL

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z VÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově: obytné stavení 

- mírně klesající pod cestou k JZ

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený bedněný

- dům: střecha symetrická s přesahem přes konk, krytá taškami
- komín dřevohliněný s plechovou stříškou
- kamenná podezdívka

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: dům
- novodobá úprava uliční fasády

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA USEDLOST Z JIHU

POHLED NA USEDLOST Z JIHU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 21

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘46.8“N 22°06‘01.2“E

- obytné stavení 
- stodola
- výminek

B-049-DOL

POHLED N AOBYTNÉ STAVENÍ Z VÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově: obytné stavení, výminek
- okapově: stodola

- rovinatý

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený zděný

- dům: střecha symetrická s přesahem přes konk, krytá taškami
- komín dřevohliněný s plechovou stříškou
- oplechovaný štít domu i výminku
- dům: komín zděný s klenutou střískou
- stodola kryta taškami
- výminek krytý eternitem

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: novodobá fasáda do ulice

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA VRATA USEDLOSTI Z JV. VPRAVO OBYTNÉ STAVENÍ, VLEVO VÝMINEK, VZADU STODOLA

POHLED NA VÝMINEK Z JIHOVÝCHODU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 35

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘46.0“N 22°06‘01.8“E

- obytné stavení
- stodola 

B-050-DOL

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE SEVERU. ULICE DOLÁCKO POKRAČUJE VPRAVO



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení do „L“, stodola

- klesající k JZ

- průjezd

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený
- dispozice: trojdílný

- střecha symetrická na kolmém křídle, nesymetrická na podélném křídlem, krytá taškami
- komín domu zděný s větráčkem, druhý malý zděný do ulice
- stodola - symetrická střecha krytá plechem, bedněný štít

- na Císařském otisku Stabilního katastru zakreslen v jiné poloze

- omítky: obytné stavení
- zdobné žlaby

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE ZÁPADU. VPRAVO JE DVŮR

DETAIL NA OKAPU NA NÁROŽÍ. POHLED Z VÝCHODU



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ A STODOLU. FOCENO ZE SEVEROVÝCHODU (Z BOČNÍ ULICE)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘46.3“N 22°06‘00.5“E

- obytné stavení
- stodola
- kůlna, chlév (?)

B-051-DOL

POhLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD jihOVÝChODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově
- stodola: okapově
- kůlna, chlév (?): štítově

- rovinatý

- dvoje vrata - napravo se stříškou, nalevo bez stříšky

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený, zděný, v zadní části rozšířený, přístupný z ulice

- obytné stavení: střecha téměř symetrická s přesahem v nepatrně odlišném sklonu, plechová 
podlomenice, tašky, plech (přístavek); komín zděný s rourou a komínek (roura) v přístavku 
(po pravé straně domu)

- na Císařském otisku Stabilního katastru je patrně objekt zobrazen jako spalný

- konk zleva, směrem od dvora
- napravo, do dvora přístavek s komínkem, za ním přetažená střecha
- není zcela jasné, zda na Císařském otisku Stabilního katastru je zobrazen tento objekt nebo 
sousední „Uhnutej dům“ (B-053-DOL)
 

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTiSK STABiLNÍhO KATASTRU SROVNÁNÍ STABiLNÍhO KATASTRU A ORTOFOTA



POhLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD VÝChODU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘45.5“N 22°06‘01.1“E

- obytné stavení
- stodola 

B-052-DOL

POHLED NA USEDLOST ZE SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítove: obytné stavení
- okapově: stodola

- klesající k JZ

- vrata se stříškou

- suterén: předpokládatelný
- konk: pravd.

- střecha symetrická s přesahem nad konk, krytá plechem
- komín domu zděný

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení
- žlaby

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE ZÁPADU

ČELNÍ ŠTÍT OBYTNÉHO STAVENÍ. POHLED Z ULICE



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost „Uhnutej dům“, bez čp.

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘46.0“N 22°06‘00.0“E

- obytné stavení
- stodola s dílnou
- kurník

B-053-DOL

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHOVÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově
- stodola: okapově

- rovinatý

- vrata se stříškou

- suterén: ano
- konk: uzavřený, bedněný, přístupný z ulice a ze dvora

- obytné stavení: truplované; střecha symetrická s přesahem s téměř identickým sklonem, štít 
do ulice bedněný s asfaltovou lepenkou, do dvora bedněný; plechová krytina; komín dřevohli-
něný, oplechovaný s plechovou stříškou
- stodola: truplovaná, štíty pobité šindeli, eternitová krytina
- kurník: roubený

- na Císařském otisku Stabilního katastru objekt patrně není zobrazen

- zohýbaný plech - pod ním krytina z prkýnek
- na Císařském otisku Stabilního katastru není situace zcela jasná, ale patrně na něm usedlost 
zobrazena není

- pro objekt je samostatně zpracován podrobnější průzkum 
 

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED Z JIHU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE DVORA



STODOLA S DÍLNOU V LEVÉ ČÁSTI

POHLED NA VRATA ZE DVORA



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 29

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘44.4“N 22°05‘59.4“E

- obytné stavení 
- výminek
- stodola

B-054-DOL

POHLED NA USEDLOST ZE SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově: stodola, obytné stavení

- rovinatý

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený bedněný u domu i výminku

- dům: střecha nesymetrická krytá eternitem
- výminek: střecha symetrická krytá eternitem
- dům: komín zděný s plechovou stříškou, druhý zděný zakončený plech. rourou
- výminek: komín zděný s plechovou stříškou
- výminek truplovaný
- bedněný štít domu

- na Císařském otisku Stabilního katastru je zobrazena pouze severní budova (pravděpodobně 
výminek)

- omítky: obytné stavení, zbytky na výminku

Helena Cuřínová, Vojta Černý, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA VÝMINEK ZE SEVERU

POHLED NA USEDLOST ZE ZÁPADU (VLEVO VÝMINEK, VPRAVO OBYTNÝ DŮM)



SEVEROVÝCHODNÍ STĚNA VÝMINKU, POHLED NA JIHOVÝCHOD. FOTO Z R. 2013

DEATIL SEVERNÍHO ROHU VÝMINKU. BÍLÁ STĚNA JE ČELNÍ STĚNA DO ULICE. FOTO Z R. 2013



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘45.2“N 22°05‘59.0“E

- obytné stavení
- stodola 
- výminek
- kůlna

B-055-DOL

POHLED NA USEDLOST Z VÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítove: obytné stavení, výminek
- okapově: stodola

- klesající k JZ

- vrata se stříškou

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený

- dům: střecha symetrická s přesahem nad konk, krytá taškami, konk krytý plechem
- komín: zděný krytý taškami
- stodola krytá eternitem
- výminek, symetrická střecha, krytá eternitem, zděný z cihel
- bedněné štíty

- na Císařském otisku Stabilního katastru je zobrazen pouze výminek

- omítky: obytné stavení, výminek
- žlaby
- stěny obytného stavení a výminku nově natřeny červenou barvou

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z ULICE. FOCENO Z JIHOVÝCHODU

POHLED NA USEDLOST Z ULICE. VLEVO VÝMINEK, VPRAVO OBYTNÉ STAVENÍ



POHLED NA USEDLOST Z JIHU. VEPŘEDU VÝMINEK, VLEVO VZADU STODOLA, VPRAVO VZADU
OBYTNÉ STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Dolácko“
- GPS: 44°39‘40.3“N 22°05‘54.0“E

- obytné stavení 
- stodola

B-056-DOL

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově: obytné stavení
- okapově: stodola

- klesající k JV

- vrata se stříškou

- suterén: ano
- konk: uzavřený krátký zděný

- dům: střecha symetrická s přesahem krytá plechovou krytinou
- komín dřevohliněný se stříškou plechovou
- truplované stavení
- roubená stodola se střechou krytou lepenkou

- na Císařském otisku Stabilního katastru je zobrazen v jiné poloze

- omítky: čelní fasáda omítaná
- povalový strop nad světnicí

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED ZE SEVEROZÁPADU NA ČELNÍ FASÁDU OBYTNÉHO DOMU

POHLED SE SEVERU NA USEDLOST. UPROSTŘED VRATA, VLEVO OBYTNÝ DŮM



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 115

- ulice „Ravna“
- GPS: 44°39‘54.7“N 22°06‘13.1“E

- obytné stavení
- stodola

B-057-RAV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově
- stodola: okapově

- klesající s ulicí k JZ

- vrata se stříškou

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený, přístupný z ulice

- obytné stavení: střecha symetrická, posazená asymetricky vůči domu s přesahem nad kon-
kem; štít oplechovaný, tašky; komín zděný s rourou
- stodola: eternitová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- obytné stavení:  v zadní části objektu přístavba „patra“ s pultovou střechou směrem od objek-
tu, dále přístavek v přízemí
- stodola: vikýř

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD VÝCHODU

POHLED NA STODOLU VE DVOŘE OD VÝCHODU



VSTUP DO KONKU Z ULICE



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 101

- ulice „Ravka“
- GPS: 44°39‘54.8“N 22°06‘14.0“E

- obytné stavení
- stodola 

B-058-RAV

POHLED NA USEDLOST Z JIHOZÁPADU

OBYTNÉ STAVENÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítove: obytné stavení
- okapově: stodola

- klesající k JZ

- vrata se stříškou

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený bedněný

- dům: střecha symetrická s přesahem nad konk, krytá taškami
- komín: dřevohliněný oplechovaný s plech. stříškou
- stodola krytá eternitem, bedněná šindelem
- dům truplovaný s oplechovaným štítem

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení
- žlaby
- povalový strop

Helena Cuřínová, Vojta Černý, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE SEVERU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHOZÁPADU



PRŮHLED ULICÍ „RAVKA“ NA SEVEROVÝCHOD. DŮM Č. 058 JE DRUHÝ ZPRAVA. FOTO Z R. 2013



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Ravna“
- GPS: 44°39‘55.0“N 22°06‘14.2“E

- obytné stavení
- stodola

B-059-RAV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově
- stodola: okapově

- klesající s ulicí k JZ

- vrata 

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený, přístupný z ulice

- obytné stavení: střecha symetrická s přesahem nad konkem ve stejném sklonu; štít bedněný, 
tašky; komín zděný s rourou
- stodola: tašková krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- obytné stavení:  stopy po zrušené polovalbě - dobedněno; povalový strop
                           

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD ZÁPADU

SEVEROVÝCHODNÍ STĚNA OBYTNÉHO STAVENÍ - PATRNÝ POVALOVÝ STROP



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Ravka“
- GPS: 44°39‘55.6“N 22°06‘13.9“E

- obytné stavení
- stodola 

B-060-RAV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z VÝCHODU. VLEVO VZADU VĚŽ KOSTELA



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítove: obytné stavení
- okapově: stodola

- klesající k JZ

- vrata 

- suterén: předpokládatelný
- konk: pravd. uzavřený

- dům: střecha symetrická s přesahem nad konk ve stejném úhlu, krytá taškami
- komín: zděný
- dům truplovaný s oplechovaným štítem

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení (fasáda do ulice)
- povalový strop

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA ŠTÍT OBYTNÉHO STAVENÍ Z ULICE. PŘED OBYTNÝM STAVENÍM PŘEDZAHRÁDKA

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Ravna“
- GPS: 44°39‘55.5“N 22°06‘14.8“E

- obytné stavení
- stodola
- výminek

B-061-RAV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově
- stodola: okapově
- výminek: štítově

- klesající s ulicí k JZ

- vrata

- suterén: ano
- konk: obytné stavení - uzavřený, zděný z cihel, přístupný ze dvora
            výminek - otevřený

- obytné stavení: zděné z kamene; střecha symetrická, posazená asymetricky vůči domu, 
přesah nad konkem pod nepatrně jiným úhlem; štít bedněný, tašky; komín zděný z cihel bez 
stříšky
- stodola: eternitová krytina
- výminek: zděný z vepřovic; střecha symetrická, posazená asymetricky vůči domu, přesah nad 
konkem pod odlišným úhlem; štít bedněný, tašky; komín zděný s klenutou stříškou

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- obytné stavení: nad třetinou objektu směrem do ulice povalový strop, nad středním dílem vaz-
né trámy, nad zadní částí povalový strop nebo hustě osázené vazné trámy;
štítové okno osazeno osově vůči štítu, mimo osu objektu
- výminek: okno ve štítu osově vůči objektu, mimo osu štítu

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOZÁPADU KONK S OKNEM DO ULICE

OBYTNÉ STAVENÍ - POVALOVÝ STROP VÝMINEK



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Ravka“
- GPS: 44°39‘55.8“N 22°06‘14.3“E

- obytné stavení
- stodola 

B-062-RAV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: stodola, obytné stavení

- klesající k JZ

- průjezd 

- suterén: ano
- konk: uzavřený, jen na polovině půdorysu

- dům: střecha symetrická s přesahem nad konk, krytá taškami
- komín: není vidět
- stodola truplovaná, krytá plech. krytinou
- bedněný štít domu

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení 
- zdobné žlaby (zdobné růžice na hácích)

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHU

DETAIL OKAPU NA ROHU OBYTNÉHO STAVENÍ. POHLED Z VÝCHODU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Ravka“
- GPS: 44°39‘56.1“N 22°06‘15.3“E

- obytné stavení
- stodola 

B-063-RAV

POHLED NA USEDLOST Z JIHOZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: stodola, obytné stavení

- klesající k JZ

- průjezd 

- suterén: ano
- konk: zřejmě jen na polovině půdorysu

- dům: střecha symetrická, krytá taškami
- komín: zděný 3x
- obytné stavení zděné z cihel s bedněným štítem

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení 
- žlaby 

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA USEDLOST ZE ZÁPADU

POHLED NA USEDLOST ZE SEVEROZÁPADU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 112

- ulice „Ravna“
- GPS: 44°39‘56.1“N 22°06‘15.3“E

- obytné stavení
- stodola
- výminek

B-064-RAV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově
- stodola: okapově
- výminek: okapově

- klesající mírně s ulicí k JZ a od ulice k SZ

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: obytné stavení - uzavřený, bedněný, přístupný z ulice
            výminek - pravděpodobně otevřený

- obytné stavení: střecha symetrická, přesah nad konkem pod jiným úhlem; štít oplechovaný, 
tašky; komín zděný se stříškou z hřebenáče
- stodola: štíty bedněné, eternit
- výminek: střecha symetrická, přesah nad konkem pod jiným úhlem; štíty oplechované, eternit

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- obytné stavení:  v čele objektu dekorativní okna;
v přední části povalový strop, v zadní části hustě osázené vazné trámy

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA VÝMINEK OD JIHOVÝCHODU

POHLED OD JIHU



OKNA OBYTNÉHO STAVENÍ

SEVEROVÝCHODNÍ STĚNA OBYTNÉHO STAVENÍ - PATRNÝ POVALOVÝ STROP



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Ravka“
- GPS: 44°39‘56.5“N 22°06‘15.6“E

- obytné stavení
- kůlna 
- chlév

B-065-RAV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení

- rovinatý

- průjezd, výškově napojení na stavení 063

- suterén: ano
- konk: uzavřený
- dispozice: dvoudílný dům

- dům: střecha nesymetrická, krytá plech. krytinou, oplechované štíty
- průjezd krytý taškami
- komín zděný s cihelnou stříškou

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení 
- žlaby

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE SEVERU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHOZÁPADU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 111

- ulice „Ravka“
- GPS: 44°39‘56.9“N 22°06‘15.2“E

- obytné stavení
- stodola

B-066-RAV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení, stodola

- rovinatý

- vrata se stříškou z tašek

- dispozice: trojdílný dům

- dům: střecha symetrická s prodloužením nad konk, krytá taškami
- stodola krytá eternitem
- komín zděný s taškovou stříškou - hřebenáč
- bedněné štíty obytného stavení a stodoly

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení 
- zdobné žlaby
- štuková výzdoba, uprostřed štuková květina
- plastová okna

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHU. DETAIL FASÁDY, OKEN A BRÁNY

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z VÝCHODU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 106

- ulice „Ravna“
- GPS: 44°39‘56.9“N 22°06‘16.0“E

- obytné stavení
- stodola
- kůlna/ chlév/ letní kuchyně (?)

B-067-RAV

POHLED OD JIHOZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: štítově
- stodola: okapově
- kůlna (?): štítově

- klesající s ulicí k JZ

- vrata se stříškou

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený, bedněný, přístupný z ulice

- obytné stavení: střecha symetrická, posazená asymetricky vůči objektu, přesah nad konkem 
pod téměř stejným úhlem; štít oplechovaný, tašky; komín přezděný ze šamotových cihel, bez 
stříšky
- kůlna (?): střecha pultová, štít oplechovaný, tašky (bobrovky); komínek (roura)

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- obytné stavení:  z levé strany konku opěrný pilířek

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVERU

VSTUP DO KONKU Z ULICE, VRATA DO DVORA



VSTUP DO KONKU Z ULICE - OPěRNÝ PILÍŘEK

DETAIL STYKU BEDNěNÍ S PODEZDÍVKOU KONKU

DETAIL ČP.



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. pravděpodobně 102

- ulice „Ravka“
- GPS: 44°39‘57.2“N 22°06‘16.2“E

- obytné stavení
- stodola 
- letní kuchyně

B-068-RAV

POHLED NA USEDLOST ZE SEVERU. JE TO TEN DŮM S BORDOVÝM ŠTÍTEM



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: stodola
- štítově: obytné stavení

- rovinatý

- vrata s pelch. stříškou

- suterén: ano
- konk: ne

- dům: střecha symetrická, krytá taškami
- obytné stavení s oplech. štítem

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA USEDLOST ZE ZÁPADU

DETAIL ŠTÍTU NA OBYTNÉM STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 110

- ulice „Ravna“
- GPS: 44°39‘57.5“N 22°06‘15.7“E

- obytné stavení
- dvě stodoly
- kůlna/ chlév (?)

B-069-RAV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodoly: okapově

- klesající od ulice k SZ

- dvoje vrata (po levé straně objektu a na rohu), oboje se stříškou 

- suterén: předpokládatelný
- konk: pravděpodobně uzavřený, se zděným komínkem

- obytné stavení: střecha symetrická, přesah nad konkem pod odlišným úhlem; levý štít ople-
chovaný, pravý bedněný; tašky; dva zděné komíny se stříškou z tašek (do ulice a do dvora) a 
zděný komín v konku
- stodoly: štíty bedněné, plechová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- obytné stavení:  výjimečně dlouhý objekt - tři dvojice oken a jedno samostatné

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED OD SEVEROVÝCHODU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHU



POHLED ZE SEVERU NA BETONOVOU ZEĎ S PŘILEHLÝMI HOSPODÁŘ. OBJEKTY



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Ravka“
- GPS: 44°39‘57.5“N 22°06‘16.5“E

- obytné stavení
- stodola 
- letní kuchyně

B-070-RAV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE ZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: stodola, obytné stavení

- rovinatý

- vrata

- suterén: ano
- konk: ano
- dispozice: trojdílná

- dům: střecha symetrická, krytá taškami, oplechované štíty
- stodola bedněná, krytá plech. krytinou

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení 
- plastová okna

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA USEDLOST ZE SEVEROVÝCHODU. VLEVO STODOLA, UPROSTŘED OBYTNÉ STAVENÍ

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE SEVERU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Ravka“
- GPS: 44°39‘58.1“N 22°06‘16.2“E

- obytné stavení
- stodola
- kůlna
- letní kuchyně

B-071-RAV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení, stodola

- mírně klesající k SZ

- vrata s plechovou stříškou

- suterén: ano
- konk: bedněný
- dispozice: trojdílný dům

- dům: střecha symetrická s prodloužením nad konk, krytá taškami
- stodola bedněná, oplechované štíty
- komín zděný s taškovou stříškou - hřebenáč

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení 

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA USEDLOST Z JIHU

POHLED NA USEDLOST ZE SEVEROVÝCHODU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 46

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘53.2“N 22°06‘11.9“E

- obytné stavení
- stodola
- kůlna/ chlév (?)

B-072-CAR

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodoly: okapově
- kůlna (?): štítově

- klesající s ulicí k SZ a od ulice k JZ

- vrata

- suterén: ano
- konk: uzavřený, asi truplovaný; zleva otevřené čelo, vpravo v závěru přístavek; krátký, 
směrem do dvora

- obytné stavení: zděné, střecha symetrická s výrazným přesahem nad konkem pod odlišným 
úhlem, napravo polovalba; štíty bedněné, levý s asfaltovou lepenkou; plechová krytina; komín 
zděný s klenutou stříškou
- stodola: roubená, štít bedněný s asfaltovou lepenkou, eternitová krytina
- kůlna: eternitová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru je zobrazen starší objekt v jiné poloze

- obytné stavení: mohutný komín; pravděpodobně výškový rozdíl v úrovni podlahy konku 
a objektu

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD ZÁPADU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD VÝCHODU



POHLED OD JIHOZÁPADU

POHLED OD SEVEROVÝCHODU 



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- škola

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘53.7“N 22°06‘12.9“E

- objekt školy
- rozestavěný sklad

B-073-CAR

POHLED NA BUDOVU ŠKOLY Z JIHU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: škola, sklad

- mírně klesající k JZ

- suterén: ano
- konk: ne

- dům: střecha symetrická krytá taškami
- sklad: střecha valbová krytá taškami, zděný z cihel
- komín tvarovky beton

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: škola

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA BUDOVU SKLADU ZE SEVERU

POHLED NA BUDOVU ŠKOLY ZE SEVERU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- obecní úřad v pravděpodobně
bývalé usedlosti

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘53.5“N 22°06‘13.5“E

- pravděpodobně bývalé obytné stavení,
dnes budova obecního úřadu

B-074-CAR

POHLED Z JIHU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: dům

- rovinatý

- novodobě vytvořená přístupová rampa a schodiště

- suterén: ano
- konk: ne

- dům: střecha symetrická krytá taškami

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: novodobá omítka, zatepleno
- plastová okna

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED ZE ZÁPADU NA ČELNÍ FASÁDU, SCHODIŠTĚ A VSTUPNÍ RAMPU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 47

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘52.7“N 22°06‘13.1“E

- obytné stavení
- stodola

B-075-CAR

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodoly: okapově

- klesající od ulice k JZ

- vrata, vrátka

- suterén: ano
- místo konku spíše zastřešené zápraží

- obytné stavení: střecha symetrická, asymetricky posazená vůči objektu, směrem do ulice pře-
sah pod odlišným úhlem; tašky; komín se stříškou z tašek a komínek (roura)
- stodola: tašková krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- obytné stavení:  mohutný komín

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘53.2“N 22°06‘14.0“E

- obytné stavení
- stodola

B-076-CAR

POHLED Z JIHOZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení, stodola

- rovinatý

- vrata se stříškou krytou plech. krytinou

- suterén: ano
- konk: pravd. uzavřený
- dispozice: dům trojdílný

- dům: střecha symetrická krytá plech. krytinou
- komín dřevohliněný oplechovaný stříškou z eternitu
- stodola bedněná
- štíty obytného stavení bedněné

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: novodobá omítka

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



DETAIL VSTUPNÍCH VRAT

POHLED Z JIHU NA OBYTNÉ STAVENÍ A VRATA



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 48

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘52.4“N 22°06‘13.9“E

- obytné stavení
- stodola
- další hospodářské budovy

B-077-CAR

POHLED NA LEVOU ČÁST OBYTNÉHO STAVENÍ OD SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- hospodářské objekty: štítově - stodola pravděpodobně napravo za obytným stavením, nalevo 
ve dvoře kůlny, chlévy

- klesající od ulice k JZ

- vrata, průjezd

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený, pravděpodobně bedněný; podél objektu směrem do dvora

- obytné stavení: střecha pravděpodobně symetrická, posazená asymetricky vůči objektu, prav-
děpodobně přesah nad konkem; štít bedněný s asfaltovou lepenkou, tašky; komín zděný z cihel 
s plechovou stříškou
- kůlny/ chlévy: zděné z kamene; štít bedněný s asfaltovou lepenkou; tašky, z části eternit

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- obytné stavení: výrazně dlouhý objekt (jedna dvojice a čtyři jednotlivá okna); mohutný komín
- nalevo soutka

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU

POHLED NA PRAVOU ČÁST OBYTNÉHO STAVENÍ OD SEVERU



POHLED NA PRAVOU ČÁST OBYTNÉHO STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ A HOSPODÁŘ. OBJEKTY OD SEVERU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘52.9“N 22°06‘14.7“E

- obytné stavení
- stodola
- výminek

B-078-CAR

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení do „L“, stodola

- rovinatý

- vrata plechová
- průjezd

- suterén: ano

- dům: střecha symetrická krytá plech. krytinou
- stodola a výminek krytý taškami
- komín zděný 2x s cihelnou stříškou
- výminek s oplech. štítem
- stodola bedněná
- dvoupatrový dům s pavlačí

- na Císařském otisku Stabilního katastru je zobrazen jako spalný

- omítky: obytné stavení, výminek
- datace na soklu 1969

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



DETAIL OBYTNÉHO STAVENÍ, POHLED OD JIHU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD ZÁPADU



POHLED NA VÝMINEK OD JIHU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘52.0“N 22°06‘14.8“E

- obytné stavení
- stodola
- kůlna/ chlév (?)

B-079-CAR

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodola: okapově
- kůlna: štítově

- klesající od ulice k JZ

- vrata se stříškou

- suterén: předpokládatelný
- konk: pravděpodobně uzavřený, bedněný; podél objektu směrem do dvora; v závěru zřejmě 
přístavek zděný z cihel

- obytné stavení: truplované; střecha zřejmě mírně asymetrická; pravý štít pobitý šindeli, levý 
oplechovaný; tašky; komín bedněný, oplechovaný s plechovou stříškou
- stodola: štíty bedněné, eternitová krytina
- kůlna: bedněná; střecha pultová, eternitová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- obytné stavení: mohutný komín; v závěru konku přístavek z cihel, výrazný přesah střechy pod 
jiným úhlem
- napravo soutka

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROZÁPADU

TRUPLOVANÁ SEVEROZÁPADNÍ STĚNA S CIHELNÝM PŘÍSTAVKEM



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘52.5“N 22°06‘15.7“E

- obytné stavení
- stodola

B-080-CAR

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE ZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení, stodola

- rovinatý

- vrata

- suterén: ano
- konk: uzavřený bedněný

- dům: střecha nesymetrická krytá taškami
- komín zděný s plech. stříškou
- oplechovaný štít
- stodola truplovaná, krytá eternitem

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: obytné stavení

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU

DEATIL OKNA NA ČELNÍ FASÁDĚ     DETAIL KOMÍNU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘51.6“N 22°06‘15.7“E

- obytné stavení
- stodola

B-081-CAR

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodola: okapově

- klesající od ulice k JZ

- vrata se stříškou

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený; možná do L?

- obytné stavení: patrně truplované (viz severozápadní stěna); střecha asymetrická; štíty ople-
chované; tašky; komín není vidět
- stodola: bedněná; tašky

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU

SEVEROVÝCHODNÍ ŠTÍT OBYTNÉHO STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘52.2“N 22°06‘16.4“E

- obytné stavení
- stodola

B-082-CAR

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD ZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení, stodola

- rovinatý

- vrata

- suterén: ano
- konk: uzavřený

- dům: střecha nesymetrická krytá taškami
- oplech. štítem
- stodola krytá taškami

- na Císařském otisku Stabilního katastru je zobrazen jako spalný

- omítky: obytné stavení, stodola
- zdobné žlaby

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU

PRŮHLED PRŮCHODEM MEZI DOMY 080 (VLEVO) A 082 (VPRAVO) DO DVORA SMĚREM NA SV



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘51.2“N 22°06‘16.5“E

- obytné stavení
- stodola
- kůlna/ chlév (?)

B-083-CAR

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVERU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodola: okapově
- kůlny/ chlévy: štítově

- klesající od ulice k JZ

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: pravděpodobně uzavřený, bedněný; asi kratší než stavení (zleva se přesah střechy zdá 
být malý)

- obytné stavení: střecha zprava symetrická, zleva výrazný přesah pod jiným úhlem; pravý štít 
pobitý šindeli, levý oplechovaný; tašky (bobrovky); komín není vidět; při pravé štítové stěně 
přístavek s pultovou střechou krytou plechem (nový) s komínkem (rourou)
- stodola: štíty bedněné; eternitová krytina
- kůlny: bedněné; eternitová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- obytné stavení: fasáda zdobena vročením „1981“ a sloupky v omítce po stranách objektu

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD VÝCHODU

DETAIL VROČENÍ „1981“



POHLED NA DVŮR OD SEVEROVÝCHODU

PŘÍSTAVEK PŘI SEVEROZÁPADNÍ STĚNĚ OBYT. STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘51.9“N 22°06‘17.1“E

- obytné stavení
- stodola
- kůlna
- chlév

B-084-CAR

POHLED Z JIHOVÝCHODU NA OBYTNÝ DŮM



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení, stodola

- rovinatý

- vrata

- suterén: ano
- konk: uzavřený zděný
- dispozice: dům trojdílný

- dům: střecha symetrická prodloužená nad konk pod jiným úhlem, krytá taškami
- komín zděný s cihelnou stříškou
- stodola bedněná krytá eternitem
- obytné stavení s oplech. štítem

- na Císařském otisku Stabilního katastruje je zobrazen v jiné poloze

- omítky: obytné stavení
- žlaby

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



USEDLOST OD ZÁPADU, POHLED NA SZ ŠTÍT      JV ČÁST OBYTNÉHO DOMU, POHLED OD JIHU

DETAIL OKAPU NA JV ROHU OBYTNÉHO DOMU      PRŮHLED PRŮCHODEM MEZI 084 A 085 NA DVŮR



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- hospoda

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘51.8“N 22°06‘17.7“E

- obytné stavení
- stodola
- kůlna

B-085-CAR

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOZÁPADU, V POPŘEDÍ VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: dům

- rovinatý

- po schodech

- suterén: ano

- dům: střecha symetrická krytá taškami
- komín zděný s cihelnou stříškou
- oplechované štíty
- menší bedněné kůlny s eternitovou střechou

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: dům
- žlaby

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



DETAIL VSTUPNÍCH VRAT A JIHOVÝCHODNÍHO ŠTÍTU OBYTNÉ BUDOVY. POHLED Z JIHU

POHLED Z JIHU NA OBYTNOU BUDOVU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘51.3“N 22°06‘18.5“E

- obytné stavení
- stodola

B-086-CAR

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHOZÁPADU. PRŮHLED ULICÍ NA VÝCHOD



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení do „L“
- štítově: stodola

- rovinatý

- vrata

- suterén: ano (vstup z ulice)
- konk: pravděpodobně uzavřeny

- dům: střecha symetrická prodloužená nad konk v jiném úhlu, krytá taškami
- komín zděný
- obytné stavení truplované
- oplechované štíty
- stodola kryta eternitem

- na Císařském otisku Stabilního katastru je zobrazen v jiné poloze

- omítky: obytné stavení
- žlaby
- sestava opěrných pilířů

Helena Cuřínová, Vojta Černý 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



PRŮHLED ULICÍ NA VÝCHOD. UPLNĚ VLEVO DŮM 086 S PILÍŘI, UPROSTŘED 087, VPRAVO VZADU 090

DETAIL OPĚRNÉHO POLÍŘE A VSTUPU DO SUTERÉNU. POHLED Z JIHOVÝCHODU



POHLED OD ZÁPADU NA OBYTNÉ STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIgăR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘51.2“N 22°06‘20.0“E

- obytné stavení
- stodola

B-087-CAR

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení: okapově
- stodola: štítově

- prudce klesající k ulici k JZ

- vrata

- suterén: ano
- konk: uzavřený, pravděpodobně bedněný; podél objektu směrem do dvora, přístupný z čela

- obytné stavení: střecha symetrická, přesah nad konkem pod jiným úhlem; pravý štít opatřený 
dřevotřískou, levý oplechovaný; tašky; dva komínky zděné ze šamotových tvarovek s rourou
- stodola: pravděpodobně truplovaná, z části bedněná; štít bedněný, plechová krytina

- na Císařském otisku Stabilního katastru není objekt zobrazen

- obytné stavení: poměrně dlouhé
- výrazné převýšení oproti ulici

Vojtěch Černý (foto), Barbora Schmidová (popis) 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOZÁPADU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHU



POHLED DO DVORA OD VÝCHODU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44°39‘50.2“N 22°06‘19.8“E

- obytné stavení (ruina)
- kůlna

B-088-CAR

POHLED NA USEDLOST (RUINU) OD SEVEROZÁPADU, V POZADÍ DOMY 091, 092 A 093



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově: obytné stavení 

- mírně klesající pod cestou k JZ

- suterén: ne
- konk: ne
- dispozice: dvojdílný

- dům: střecha symetrická krytá taškami
- dům 1/2 zděná, 1/2 truplovaná
- štít bedněný
- kůlna s pultovou eternitovou střechou zděná z cihel

- na Císařském otisku Stabilního katastru není zobrazen

- omítky: částečně dochováno na obytném stavení

Helena Cuřínová, Vojta Černý, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



DETAIL RUINY, POHLED OD SEVEROZÁPADU. FOTO Z R. 2013



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- nejde o typickou zemědělskou usedlost, 
jedná se o čtvercový dům velmi neobvyk-
lého typu bez viditelného hospodářského 
zázemí i bez hosp. pozemků

- ulice „Nad potokem“
- GPS: 44.664464, 22.107232

- obytné stavení

B-089-POT

POHLED ZE ZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově

- na kopci, ke vchodu vedou schody

- suterén:
- konk: -
- dispozice: dvojdílný

- střecha: valba, plechová střecha
- komín: 3x zděný
- konstrukce: -

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

- „rumunský dům“, téměř čtvercový půdorys
- zcela atypický dům

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED ZE SEVERU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- jedná se o skupinu 2 až 3 usedlostí, 
mezi nimiž jsme nebyli schopni rozlišit, 
tak jsme je všechny dali na jednu kartu :-)

- ulice „Nad potokem“
- GPS: 44.664050, 22.106497

- obytné stavení 3x
- stodoly/kůlny
- chlévy
- výminek

B-090-POT

POHLED ZE SEVERU NA SKUPINU USEDLOSTÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné budovy štítově, hospodářské stavby štítově nebo okapově
- obytné budovy nejsou přesně kolmo na cestu
- nepravidelný shluk staveb

- rovinatý na výrazné terase nad cestou

- vrata

- suterén: předpokládaný
- konk: uzavřený zděný, bedněný, 2x
- dispozice: -

- střecha: symetrická, tašky
- komín: zděný s plechovou stříškou
- konstrukce: -

- na Stabilním katastru nejsou usedlosti zakresleny

- špatně přístupné, nepravidelné uskupení více usedlostí (stavení)

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1873) SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED ZE SEVERU NA ZÁPADNÍ ČÁST SKUPINY USEDLOSTÍ

POHLED ZE SEVEROZÁPADU NA ZÁPADNÍ ČÁST SKUPINY USEDLOSTÍ. FOTO Z R. 2013



POHLED ZE SEVERU NA KŮLNU U VÝCHODNÍ USEDLOSTI. FOTO Z R. 2013

POHLED ZE SEVEROZÁPADU NA ZÁPADNÍ ČÁST SKUPINY USEDLOSTÍ. FOTO Z R. 2013



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 87

- ulice „Carina“
- GPS: 44.663840, 22.105825

- obytné stavení

B-091-CAR

POHLED Z JIHOZÁPADU NA OBYTNÉ STAVENÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově

- rovinatý

- suterén: ano
- konk: uzavřený bedněný
- dispozice: - 

- střecha: nesymetrická
- komín: zděný se stříškou klenutou
- konstrukce: truplovaný dům 

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

- zvýrazněné štukové pilastry, opěrný pilíř

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



DEATIL FASÁDY OBYTNÉHO STAVENÍ. POHLED K SEVEROVÝCHODU

FASÁDA OBYTNÉHO STAVENÍ. POHLED K SEVEROVÝCHODU



POHLED ZE SEVERU NA OBYTNÉ STAVENÍ. PATRNÝ JE MASIVNÍ ZDĚNÝ PILÍŘ

POHLED ZE SEVEROZÁPADU NA HLAVNÍ FASÁDU OBYTNÉHO STAVENÍ



POHLED ZE SEVEROZÁPADU NA HLAVNÍ FASÁDU OBYTNÉHO STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.663673, 22.105708

- obytné stavení
- stodola/kůlna

B-092-CAR

POHLED ZE SEVERU NA OBYTNÉ STAVENÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově obytné stavení

- nad cestou na terénní vlně

- vrata

- suterén: -
- konk: uzavřený zděný
- dispozice: trojdílný 

- střecha: symetrická + konk, tašky
- komín: 1x zděný se stříškou z tašek, 1x dřevohliněný s plechovou stříškou
- konstrukce: truplované

- na Stabilním katastru není objekt zakreslen

- zdobený žlab

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHOZÁPADU

POHLED ZE ZÁPADU N AOBYTNÉ STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.663465, 22.105673

- obytné stavení
- stodola/kůlna
- výminek

B-093-CAR

POHLED Z JIHOZÁPADU NA OBYTNÉ STAVENÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově dům, okapově kůlna

- rovinatý

- vrata

- suterén: ano
- konk: polokonk, uzavřený 

- střecha: nesymetrická, tašky, eternit
- komín: zděný s klenutou stříškou
- konstrukce: truplovaný dům

- na Stabilním katastru je objekt zakreslen v jiné poloze

- opěrný pilíř

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED ZE SEVEROZÁPADU NA USEDLOST



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.663418, 22.105367

- obytné stavení
- stodola/kůlna

B-094-CAR

POHLED Z VÝCHODU N AOBYTNÉ STAVENÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově obytné stavení a stodola, okapově dílny

- klesající od cesty dolů

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený zděný
- dispozice: trojdílný

- střecha: symetrická + konk
- komín: 1x zděný, 1x plech roura, 1x plech roura z konku, dymník z dílny
- konstrukce: -

- na stabilním katastru je objekt zakreslen pouze částečně (jen jedno ze dvou stavení)
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POHLED Z JIHU NA USEDLOST



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 85

- ulice „Carina“
- GPS: 44.663324, 22.105664

- obytné stavení
- stodola/kůlna

B-095-CAR

POHLED ZE ZÁPADU NA OBYTNÉ STAVENÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově výminek, dům okapově

- klesající nad cestou

- vrata

- suterén: ano
- konk: uzavřený
- dispozice: - 

- střecha: tašky dům, eternit na výminku
- komín: -
- konstrukce: truplovaný dům a výminek

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen
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POHLED ZE SEVEROZÁPADU NA USEDLOST. VLEVO VÝMINEK, ZCELA VPRAVO OBYTNÝ DŮM



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 84

- ulice „Carina“
- GPS: 44.663177, 22.105649

- obytné stavení
- stodola/kůlna

B-096-CAR

POHLED Z JIHOZÁPADU NA OBYTNÉ STAVENÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově obyt.

- na terénní vlně nad cestou

- vrata

- suterén:předpokládatelný
- konk: není vidět
- dispozice: -

- střecha: symetrická, tašky
- komín: není vidět
- konstrukce: -

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

- zdobený žlab (20. 11. 1968)
- v soklu vyznačen text „ML.Vi RoK 1968“ a „Z+Li. Ši. - 20 XI R. 1968“
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TEXT VYZNAČENÝ V SOKLU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 83

- ulice „Carina“
- GPS: 44.663037, 22.105639

- obytné stavení
- stodola/kůlna

B-097-CAR

POHLED Z JIHOZÁPADU NA OBYTNÉ STAVENÍ. V POPŘEDÍ PES



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytné stavení okapově, původně štítově, kůlna okapově

- v mírném svahu nad cestou

- průjezd

- suterén: ano
- konk: předpokládatelný 

- střecha: valba, tašky, eternit
- konstrukce: obytné stavení je pravděpodobně truplované

- na Stabilním katastru objekt je zakreslena jen část objektu

- zdobená hlavice svodu, zděné opěrné pilíře, suterén s velkým oknem
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CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



ULIČNÍ FASÁDA S OPĚRNÝMI PILÍŘI, POHLED ZE ZÁPADU

NOVÁ ZNAČKA A ČÍSLO POPISNÉ NA FASÁDĚ VEDLE PRŮJEZDU



POHLED ZE SEVEROZÁPADU NA OBYTNÉ STAVENÍ

PRŮHLED ULICÍ NA JIH. VLEVO OBYTNÉ STAVENÍ S PRŮJEZDEM. NA SILNICI MARTIN A PES



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.662853, 22.105399

- obytné stavení (ruina)
- stodola/kůlna

B-098-CAR

POHLED ZE SEVEROVÝCHODU NA RUINU OBYTNÉHO STAVENÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově obytné stavení

- klesající od cesty dolů

- vrata

- suterén: -
- konk: -
- dispozice: trojdílný 

- střecha: -
- komín: -
- konstrukce: truplované obytné stavení

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

- ruina celé stavení
- zpracován podrobnější průzkum
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CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA RUINU OBYTNÉHO STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU

POHLED DO JIŽNÍ MÍSTNOSTI RUINY OBYTNÉHO STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU



POHLED ZE SEVEROVÝCHODU DO SEVERNÍ MÍSTNOSTI RUINY OBYTNÉHO STAVENÍ. FOTO Z R. 2013

OKNO Z ČELNÍ STĚNY, KTERÉ LEŽELO V PŘÍKOPĚ. VEDLE ALENA JAKO MĚŘÍTKO. FOTO Z R. 2013



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 55

- ulice „Carina“
- GPS: 44.662722, 22.105396

- obytné stavení
- chlév

B-099-CAR

POHLED Z JIHOVÝCHODU NA OBYTNÉ STAVENÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově obytné stavení

- svah dolů od cesty

- vrata z boční cesty

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený bedněný
- dispozice: - 

- střecha: nesymetrická, tašky
- komín: -
- konstrukce: roubený chlév a truplovaný dům

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

- zdobnější okna, 3x vstup
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CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



DETAIL ROUBENÉHO CHLÉVU, POHLED Z JIHOVÝCHODU

POHLED Z JIHOVÝCHODU NA DVŮR, VPRAVO SCHODY DO KONKU



DEATIL OKNA NA OBYTNÉM STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.662702, 22.105698

- obytné stavení
- stodola/kůlna

B-100-CAR

POHLED ZE DVORA NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově obytné stavení, okapově výminek

- na terénní vlně nad cestou

- vrata

- suterén: ano
- konk: uzavřený bedněný
- dispozice: -

- střecha: symetrická + konk, tašky
- komín: dřevohliněnný s taškovou stříškou
- konstrukce: truplované obyt.

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

- ruina kůlny
- obytné stavení je již delší dobu očividně neobývané a začíná se pozvolna rozpadat
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POHLED OD JIHOZÁPADU NA CELOU USEDLOST

POHLED OD ZÁPADU NA ŠTÍT OBYTNÉHO STAVENÍ



POHLED NA CELOU USEDLOST OD JIHOZÁPADU. FOTO Z R. 2013

ŠTÍT KŮLNY. FOTO Z R. 2013



SVĚTNICE OBYTNÉHO STAVENÍ. POHLED K ZÁPADU. OKNA SMĚŘUJÍ DO ULICE. FOTO Z R. 2013

DETAIL STŘEŠNÍCH TAŠEK NAD KONKEM OBYTNÉHO STAVENÍ. FOTO Z R. 2013



POHLED ZE DVORA NA ZÁPADNÍ ČÁST OBYTNÉHO STAVENÍ. POHLED OD JIHU. FOTO Z R. 2013

POHLED ZE DVORA NA VÝCHODNÍ ČÁST OBYTNÉHO STAVENÍ. POHLED OD JIHU. FOTO Z R. 2013



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

DU). FOTO Z R. 2013

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.662577, 22.105372

- obytné stavení

B-101-CAR

POHLED Z JIHOVÝCHODU NA OBYTNÉ STAVENÍ A BRÁNU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově

- kledající pod cestou

- vrata

- suterén:ano
- konk: 2x, uzavřený zděný
- dispozice: -

- střecha: tašky
- komín: 2x nový komín s plechovou nástavbou
- konstrukce: -

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

- novodobá hladká omítka
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POHLED ZE SEVEROVÝCHODU NA OBYTNÉ STAVENÍ

POHLED ZE SEVEROVÝCHODU NA NOVÉ KOMÍNY



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.662288, 22.105437

- obytné stavení
- stodola/kůlna

B-102-CAR

POHLED Z JIHOVÝCHODU NA OBYTNÉ STAVENÍ

ZE ZÁPADU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově obytné stavení

- svah dolů od cesty

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: otevřený
- dispozice: trojdílný

- střecha: symetrická plechová
- komín: dřevohliněný s plechovou stříškou
- konstrukce: truplované obyt.

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen
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POHLED ZE SEVEROVÝCHODU NA USEDLOST



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 58

- ulice „Carina“
- GPS: 44.662159, 22.105460

- obytné stavení
- stodola/kůlna

B-103-CAR

POHLED Z JIHOVÝCHODU NA OBYTNÉ STAVENÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově kůlna, okapově dům

- klesající pod cestou

- vrata

- suterén:-
- konk: uzavřený, bedněný
- dispozice: -

- střecha: symetrická, tašky na domě, plech na konku, eternit na kůlně
- komín: dřevohliněný s plechovou stříškou
- konstrukce: truplovaný výminek

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED Z JIHU NA CELOU USEDLOST

DETAIL ČÍSLA POPISNÉHO NA OBYTNÉM STAVENÍ



POHLED Z JIHOVÝCHODU NA USEDLOSTI Č. 103 (VLEVO), Č. 102 (UPROSTŘED) A Č. 101 (ÚPLNĚ VZA-
DU). FOTO Z R. 2013



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.662034, 22.105812

- obytné stavení

B-104-CAR

POHLED Z JIHOZÁPADU NA USEDLOST



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově

- ve svahu nad cestou

- vrata

- suterén: ano
- konk: polokonk uzavřený bedněný
- dispozice: trojdílný

- střecha: symetrická, tašky
- komín: dřevohliněný, tašky
- konstrukce: -

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

- 2x konk
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POHLED ZE SEVEROZÁPADU NA OBYTNÉ STAVENÍ

POHLED ZE ZÁPADU NA USEDLOST



POHLED Z JIHOZÁPADU NA USEDLOST. FOTO Z R. 2013

DETAIL JIŽNÍ STĚNY OBYTNÉHO STAVENÍ. POHLED Z JIHOZÁPADU. FOTO Z R. 2013



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.661656, 22.105774

- obytné stavení
- stodola/kůlna
- výminek

B-105-CAR

POHLED Z JIHU NA USEDLOST (ŠEDÝ DŮM), JITKU A PSA. ÚPLNĚ VPRAVO JE VÝMINEK DĚLENÝ S Č. 106



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově obyt a výminek

- rovinatý

- vrata

- suterén: ne
- konk: uzavřený zděný
- dispozice: - 

- střecha: nesymetrická, tašky
- komín: 1x dřevohliněný s plechovou stříškou, 1x plech roura
- konstrukce: -

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

- stavení zřejmě rozděleno na dvě domácnosti (dobře patrné na výminku)
- zdobený žlab
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POHLED Z JZ NA USEDLOST (ŠEDÝ DŮM). VPRAVO VÝMINEK ROZDĚLELNÝ S Č. 106 (MODRÝ DŮM)

POHLED NA USEDLOST ZE SEVEROZÁPADU



POHLED DO DVORA PŘES VRATA. PATRNÉ JSOU KOMÍNY PRAVDĚPODOBNĚ LETNÍ KUCHYNĚ. POHLED 
ZE ZÁPADU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.661473, 22.105852

- obytné stavení
- stodola/kůlna
- výminek

B-106-CAR

POHLED Z JIHOZÁPADU NA OBYTNÉ STAVENÍ, VÝMINEK, JITKU A PSA. VLEVO USEDLOST Č. 105



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově obyt., okapově výminek

- na terénní vlně nad cestou

- vrata

- suterén: předpokládaný
- konk: uzavřený zděný
- dispozice: trojdílný

- střecha: symetrická + konk, tašky
- komín: dymník na výminku
- konstrukce: truplovaný výminek

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA VÝMINEK (STAVENÍ ROZDĚLENÉ MEZI USEDLOSTI Č. 106 A 105)

POHLED ZE SEVEROZÁPADU NA USEDLOST. VLEVO VÝMINEK, VPRAVO USEDLOST



POHLED Z JZ NA USEDLOSTI 104 (ZCELA VLEVO), 105 (UPROSTŘED) A 106 (VPRAVO). FOTO Z R. 2013

POHLED Z JZ NA JIŽNÍ STĚNU OBYTNÉHO STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.661486, 22.105512

- obytné stavení
- stodola/kůlna

B-107-CAR

POHLED ZE SEVEROVÝCHODU NA USEDLOST



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově kůlna, okapově dům

- na rovině pod cestou

- vrata

- suterén: předpokládaný
- konk: konk uzavřený zděný, 2x konk
- dispozice: dvojdílný

- střecha: nesymetrická
- komín: dřevohliněný se stříškou, plech
- konstrukce: truplované

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

- okolo oken šambrány, štuk. zdob., letní kuchyně

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED Z JIHOVÝCHODU NA OBYTNÉ STAVENÍ

POHLED ZE SEVEROVÝCHODU NA KOMÍNEK NA DVOŘE (PRAVDĚPODOBNĚ LETNÍ KUCHYNĚ)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 61

- ulice „Carina“
- GPS: 44.661359, 22.105561

- obytné stavení
- stodola

B-108-CAR

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově

- od cesty dolů

- vrata

- suterén:-
- konk: uzavřený bedněný, 2x konk
- dispozice: trojdílný

- střecha: nesymetrická, tašky
- komín: dřevohliněný se stříškou, tašky
- konstrukce: -

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

- 2x konk, zdobená okna

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED Z JIHOVÝCHODU NA OBYTNÉ STAVENÍ A JITKU. VZADU JE DŮM Č. 107

DETAIL OKNA NA OBYTNÉM STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 62

- ulice „Carina“
- GPS: 44.661223, 22.105573

- obytné stavení
- stodola/kůlna

B-109-CAR

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE SEVEROVÝCHODU



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově obytné stavení

- klesající od cesty dolů

- vrata

- suterén: předpokládaný
- konk: z boku uzavřený bedněný
- dispozice: -

- střecha: symetrická plechová, včetně štítů
- komín: není vidět
- konstrukce: -

- na Stabilním katastru objekt není zakreslem

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z JIHOVÝCHODU. VPRAVO DOM Č. 108

POHLED NA ŘADU DOMŮ V ULICI. DŮM Č. 109 JE DRUHÝ ZLEVA. FOTO Z R. 2013



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.661115, 22.105596

- obytné stavení
- stodola/kůlna

B-110-CAR

POHLED ZE SEVEROVÝCHODU NA OBYTNÉ STAVENÍ. VPRAVO DŮM Č. 109



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově oboje

- klesající od cesty dolů

- vrata

- suterén:-
- konk: uzavřený bedněný
- dispozice: trojdílný

- střecha: -
- komín: zděný s klenutou stříškou
- konstrukce: -

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

- konk při štítové straně domu

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



DETAIL DVEŘÍ, VRAT A POHLED DO DVORA Z VÝCHODU

POHLED Z JIHOVÝCHODU NA ŘADU USEDLOSTÍ. ZLEVA DOPRAVA: Č. 110, 109, 108 A 107. FOTO Z R. 2013



POHLED Z JIHOVÝCHODU NA OBYTNÉ STAVENÍ. FOTO Z R. 2013



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.661164, 22.105854

- obytné stavení
- stodola/kůlna

B-111-CAR

POHLED Z JIHOZÁPADU NA OBYTNÉ STAVENÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- obytný dům okapově

- nad cestou na terénní vlně

- vrata

- suterén: ano
- konk: otevřený
- dispozice: trojdílný

- střecha: symetrická + konk, v severní polovině obytného stavení je střecha nesymetrická, 
neboť se do dvora láme, aby překryla přístavek zděný z tvárnic opatřený vlastním komínem 
(pravděpodobně letní kuchyně)
- komín: zděný se stříškou
- konstrukce: truplované obytné stavení

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED Z JIHOZÁPADU NA OBYTNÉ STAVENÍ. FOTO Z R. 2013

DETAIL VSTUPU DO SUTERÉNU V JIŽNÍ STĚNĚ OBYT. STAVENÍ. FOTO Z R. 2013



POHLED ZE SEVERU NA CELOU USEDLOST



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.661015, 22.105900

- obytné stavení
- stodola/kůlna
- chlév

B-112-CAR

POHLED ZE SEVEROZÁPADU NA OBYTNÉ STAVENÍ. ÚPLNĚ VLEVO STODOLA/KŮLNA



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově kůlna, dům do „L“ (pravděpodobně původně štítově)

- rovinatý

- vrata

- suterén: ano
- konk: 2x, uzavřený zezadu zděný, zboku bedněný
- dispozice: nelze určit

- střecha: nesymetrická, valba, tašky na kůlně a na 1/2 domu, 2/2 domu plech
- komín: z ulice není vidět
- konstrukce: nejsou vidět, toliko štít kůlny je krytý šindelem

- světlemodrá hladká novodobá omítka, vrata až za stavební čarou se sousedem, vznik asi 
dělením pozemku

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED Z JIHOVÝCHODU NA CELOU USEDLOST. UPROSTŘED OBYTNÝ DŮM, VZADU STODOLA/KŮLNA



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.660811, 22.105591

- obytné stavení
- stodola/kůlna

B-113-CAR

POHLED ZE SEVEROVÝCHODU NA USEDLOST



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově obytné stavení

- klesající od cesty dolů

- vrata

- suterén:-
- konk: otevřený zděný
- dispozice: -

- střecha: symetrická, tašky
- komín: dřevohliněný se stříškou, plech
- konstrukce: zděný dům

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED Z JIHU SKRZ ZAHRADU NA USEDLOST



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS:  44.660403, 22.105535

- obytné stavení

B-114-CAR

POHLED ZE SEVERU NA ŠTÍT OBYTNÉHO STAVENÍ. PATRNÁ JE KAMENNÝ SOKL A TRUP. STĚNA



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově obytný dům a dílna, štítově kůlna

- na terénní vlně nad cestou

- vrata

- suterén: ne
- konk: uzavřený konk, zděný, bedněný
- dispozice: trojdílný

- střecha: symetrická, taška
- komín: zděný s klenutou stříškou
- konstrukce: truplovaný dům, podezdívka zděná z kamene

- štít kryt šindely

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÝ DŮM Z JIHOZÁPADU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, č. p. 66

- ulice „Velká strana“
- GPS: 44,660354°N, 22,105548°E

- obytné stavení
- stodola/kůlna
- kovárna

B-115-CAR

POHLED Z JIHOVÝCHODU NA OBYTNÝ DŮM



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově obyt a dílna, štítově kůlna

- klesající od cesty dolů

- vrata

- suterén: předpokládaný
- konk: uzavřený zděný
- dispozice: trojdílná

- střecha: symetrická + konk, tašky
- komín: dřevohněný s taškovou stříškou, + komínek plechová roura
- konstrukce: zděný obytný dům a dílna

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

- kovárna, kovářská dílna s konkem a komínem, klec na krávy

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED Z JIHOVÝCHODU NA KLEC NA KOVÁNÍ KRAV A PSA

POHLED ZE SEVEROVÝCHODU NA KLEC NA KOVÁNÍ KRAV



DETAIL STŘECHY KOVÁRNY S KOMÍNEM, POHLED Z JIHOVÝCHODU

DETAIL VRAT A STŘECHY A OKAPU OBYTNÉHO STAVENÍ, POHLED Z VÝCHODU



POHLED Z JIHOVÝCHODU NA CELOU USEDLOST. FOTO Z R. 2013

DETAIL KLECE NA KOVÁNÍ KRAV



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.660322, 22.105909

- obytné stavení
- stodola/kůlna

B-116-CAR

POHLED Z JIHOZÁPADU NA USEDLOST



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově oboje

- na teréní vlně nad cestou

- vrata

- suterén: předpokládatelný
- konk: uzavřený zděný
- dispozice: dvojdílný

- střecha: tašky na domě, šindel na kůlně
- komín: komín zděný se stříškou klenutou

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

- hladká světlá novodobá omítka, štít kůlny kryt šindely

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED Z JIHOZÁPADU NA USEDLOST. ZCELA VLEVO DŮM Č. 114 S OKAP. ORIENTACÍ. FOTO Z R. 2013

POHLED ZE SEVEROZÁPADU NA USEDLOST. ZCELA VPRAVO ŠTÍT DOMU Č. 117



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.660094, 22.105911

- obytné stavení s hospodářskou částí
- stodola/kůlna

B-117-CAR

POHLED Z JIHOZÁPADU NA OBYTNÉ STAVENÍ S HOSPODÁŘSKOU ČÁSTÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- okapově obytné stavení

- na teréní vlně nad cestou

- průjezd

- suterén: ano
- konk: zděný
- dispozice: trojdílný 

- střecha: symetrická + stříška na konk, tašky
- komín: zděný s plechovou stříškou
- konstrukce: zděný obytný dům

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE SEVEROZÁPADU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.659672, 22.105618

- obytné stavení
- stodola/kůlna
- chlév
- výminek

B-118-CAR

POHLED Z JIHOVÝCHODU NA OBYTNÉ STAVENÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově stodola, okapově obytný dům a výminek

- klesající od cesty dolů

- vrata

- suterén:předpokládatelný
- konk: otevřený zděný
- dispozice: dvojdílný

- střecha: nesymetrická (směrem do dvora je lomená)
- komín: tašky na domě a na kůlně, na výminku (údajně) dříve eternit nyní plech
- konstrukce: zděné obytné stavení, truplovaný výminek

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

- hladká modrá omítka

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED ZE SEVEROVÝCHODU NA SEVERNÍ ČÁST USEDLOSTI

POHLED ZE SEVEROVÝCHODU NA OBYTNÉ STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.659357, 22.105733

- obytné stavení
- stodola/kůlna
- chlév

B-119-CAR

POHLED Z JIHOVÝCHODU NA USEDLOST



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově stodola, okapově obytné stavení

- od cesty dolů

- vrata

- suterén: ano
- konk: uzavřený zděný
- dispozice: trojdílný

- střecha: nesymetrická, tašky, štít krytý šindelem
- komín: zděný s plechovou stříškou + komínek plechový z konku
- konstrukce: zděné obvodové zdi, truplovaná stodola

- na Stabilním katastru objekt není zakreslen

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED ZE SEVEROVÝCHODU NA OBYTNÉ STAVENÍ



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- obytné stavení
- stodola/kůlna

B-120-CAR

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ S KONKEM A BRÁNOU OD JIHOZÁPADU

- ulice „Carina“
- GPS: 44.658889, 22.105859



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově

- stoupající od ulice vzhůru

- vrata

- suterén: ne
- konk: uzavřený konk, bedněný
- dispozice: pravděpodobně trojdispozice (s konkem)

- střecha: symetrická, plechová
- komín: s plechovou stříškou
- konstrukce: nelze určit

- objekt není na stabilním katastru zobrazen

- světlá hladká omítka, štít stodoly krytý šindelem

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



ZÁPADNÍ ŠTÍT STODOLY KRYTÝ ŠINDELEM, FOCENO ZE ZÁPADU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- obytné stavení
- stodola/kůlna
- chlév

B-121-CAR

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ ZE SEVEROZÁPADU

- ulice „Carina“
- GPS: 44.658802, 22.106263



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově hosp., okapově obyt. stavení
- celá usedlost je pootočena cca o 65° na severovýchod (po směru hodinových ručiček)

- nad cestou na terénní vlně

- ne

- suterén: ano, v čelní fasádě je vstup
- konk: ano
- dispozice: trojdílný

- střecha: symetrická, tašky
- komín: zděný bez stříšky s plechovou rourou
- konstrukce: zděné obvodové zdi obyt. stav. a část stodoly

- na Stabilním katastru není objekt zakreslen

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED ZE ZÁPADU NA USEDLOST. VLAVO OBYTNÉ STAVENÍ, VPRAVO STODOLA

POHLED Z JIHOZÁPADU NA USEDLOST. V POPŘEDÍ STODOLA



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

BÍGR/BIGĂR
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost

- ulice „Carina“
- GPS: 44.658889, 22.105859

- obytné stavení

B-122-CAR

POHLED ZE SEVEROVÝCHODU NA OBYTNÉ STAVENÍ



orientace vůči 
ulici:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

v rámci: grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS14/158/OHK/2T15

- štítově

- od ulice dolů

- brána není (či se nedochovala)

- suterén:ne
- konk: ne
- dispozice: pravděpodobně jednoduchá dvojdispozice

- střecha: symetrická, plechová
- komín: roura s plechovou stříškou
- konstrukce: zděné obvodové zdi (kamenná podezdívka, cihlové stěny)

- čelní strana omítaná, zbytek neomítaná, novodobé oplechování, betový základ plotu

- objekt není na Stabilním katastru zobrazen

Martin Čtverák, Jitka Tomiczková, Václav Fanta 9/2015

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU SROVNÁNÍ STABILNÍHO KATASTRU A ORTOFOTA



POHLED Z JIHOVÝCHODU NA OBYTNÉ STAVENÍ
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v rumunském Banátu najdete v digitální podobě na stránkách http://banat.ctverak.cz.

AUTOŘI



Tento svazek vznikl v rámci projektu mapujícího lidovou architekturu šesti česky ho-

vořících vesnic v rumunském Banátu. V rámci projektu jsme se zaměřili na Svatou 

Helenu, Gerník, Rovensko, Bígr, Eibentál a Šumici. Všechny tyto obce se nacházejí 

v  pohořích nad levým břehem Dunaje, před soutěskou Železná vrata. 

Bígr vznikl jako hraničářská kolonie v pohoří Almăjului v roce 1827. Původní poloha 

osídlení by měla ležet více jižněji. Osnovu urbanistického uspořádání vsi tvoří čtyři uli-

ce uspořádané do kříže, v jehož středu stojí kostel. Na východní ulici navazuje další, 

která se záhy zalamuje k jihu. Zástavba Bígru je v okrajových částech více rozvolněná, 

což je do určité míry dáno prolukami po zaniklých usedlostech. V centrální části je 

sídlo spíše hustší. V okrajových částech vsi mírně převažují domy se štítovou orien-

tací, v jádru obce jsou naopak častější okapově orientovaná nebo dvoukřídlá stavení. 

Ta vznikala dostavbou podélné části ke štítově orientovanému domu. 
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