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ÚVOD
Následující svazek vznikl v rámci projektu mapujícího lidovou architekturu šesti česky hovořících vesnic v rumunském Banátu. Náš zájem byl zaměřen na Svatou Helenu, Gerník, Rovensko, 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.
Rovensko založili hraničářští kolonisté v západní části pohoří Almăjului v roce 1827.1 Ves
se rozkládá na temenech čtyřech vzájemně se sbíhajících hřebenů. Po nich jsou také vedeny
jednotlivé ulice, které mají ustálené místní pojmenování. To jsme v rámci inventarizace převzali.2 Pro Rovensko je typická méně hustá zástavba poměrně rozlehlých usedlostí s oddělenými
výminky. Oproti jiným studovaným vsím se zde nachází množství proluk po zaniklých objektech. Mnoho ze zdejších obytných stavení již prošlo modernizací, kdy bylo k vývojově starším
štítově orientovaným domům přistavěno okapově orientované uliční křídlo. Řada stavení si
však zachovala výše řečený starší typ hmotového uspořádání. Pro území obce je dochována
historická katastrální mapa obce z roku 1874, která se však vyznačuje určitým schematismem,
například neznamenává hospodářské budovy, které v té době ve většině usedlosti musely
zcela jistě existovat.3
Sběr dat v Rovensku prováděl kolektiv v následujícím složení: Helena Cuřínová, Vojtěch
Černý, Václav Fanta, Alena Rákosníková a Barbora Schmidová. 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 inventárních
karet jednotlivých usedlostí. Zde je nutné učinit drobnou poznámku k formě zpracování 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 hospodářských budov
skladovacího charakteru, neboť v tomto prostředí do sebe pojímají roli stodoly, 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 obdržela 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.4
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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SEZNAM A KÓDY INVENTARIZOVANÝCH OBJEKTŮ

1. KÓDOVÉ OZNAČENÍ VESNICE

3. KÓDOVÉ OZNAČENÍ ČÁSTI VESNICE

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

VS - VELKÁ STRANA
MS - MALÁ STRANA
PAN - ZA PÁNKA
PRO - ZA PROCHÁZKOJC
HRB - HŘBITOV

R - 022 -

VS

2. ČÍSELNÉ OZNAČENÍ DOMU

R-001-VS
R-002-VS
R-003-VS
R-004-VS
R-005-VS
R-006-VS
R-007-VS
R-008-VS
R-009-VS
R-010-VS
R-011-VS
R-012-VS
R-013-VS
R-014-VS
R-015-VS
R-016-VS
R-017-VS
R-018-VS
R-019-VS
R-020-VS
R-021-VS
R-022-VS

R-023-VS
R-024-VS
R-025-VS
R-026-MS
R-027-MS
R-028-PRO
R-029-PRO
R-030-PRO
R-031-PRO
R-032-PRO
R-033-PRO
R-034-PRO
R-035-MS
R-036-MS
R-037-MS
R-038-MS
R-039-MS
R-040-MS
R-041-MS
R-042-HRB
R-043-HRB
R-044-PAN

R-045-PAN
R-046-PAN
R-047-PAN
R-048-PAN
R-049-PAN
R-050-PAN
R-051-PAN
R-052-PAN
R-053-PAN
R-054-PAN
R-055-PAN
R-056-PAN
R-057-PAN
R-058-PAN
R-059-PAN
R-060-PAN
R-061-PAN
R-062-PAN
R-063-PAN
R-064-PAN
R-065-PAN
R-066-PAN

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-001-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po východní (pravé) straně
- GPS: 44.769046 N; 21.909908 E

- zřícenina usedlosti bez čp.
druh:

výčet
budov:

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ S DVORKEM (VPRAVO) OD ZÁPADU

- obytné stavení na SV straně dvora
- na JV straně dvora zbytky přístřešku a
oborohu
- na JZ straně dvora zbytky chléva

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

- obytné stavení orientováno štítově k ulici
- orientaci chléva na druhé straně dvora nelze spolehlivě určit
- roubený přístřešek a oboroh/patul se zděným přízemím na V straně dvora sit. podélně s ulicí
- terén klesá velmi mírně s ulicí směrem k jihozápadu a od ulice po úbočí hřebene do údolí na
východ
- vjezd na dvůr vraty v pilířové bráně, vrata mohla mít i stříšku (dochován pouze jižní zděný pilíř)

vstup do areálu:
- suterén v zadním dílu dispozice (plochostropý sklep)
dispozice, výško- - v obytném stavení trojdílná dispozice, s patrně otevřeným konkem
- pod konkem dvojice sklípků, pravděpodobně s hospodářskou funkcí (přístupné z nižší úrovně
vé uspořádání:
dvora, v místě vstupu do domovního suterénu)

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: zděné z pěnovce s malou příměsí cihel, původně omítané (dochován pouze
zlomek omítek v interiéru)
- přístřešek: roubený z klád a mírně hraněných trámů z tvrdého dřeva
- patul/oboroh: přízemí zděné z lomového vyvřelého kamene, s dveřmi a okénkem s dřevěnou
zárubní, strop plochý dřevěný, s pevnou svislou dřevěnou tyčí pro stoh slámy
- chlév: zachováno přízemí zděné z lomového vyvřelého kamene, v obvodových zdech dveře
a malé okénko
- střecha, komíny, řemeslné a výzdobné prvky nedochovány

- obytné stavení: v uliční štítové zdi otvor po velkém trojdílném oknu, se zcela destr. parapetem
- po vnějších stranách tohoto otvoru patrné spáry zazdívek po vybourané dvojici menších oken
- na dochovaném torzu omítky v interiéru souvrství bílých, okrových a šmolkových nátěrů
detaily (speciality - na betonové nádrži na vodu u jihozápadní paty domu vročení H.J. 1976
hodné zřetele):
- provedeno hlubší ohledání - viz průzkumová část
situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) usedlost není zakreslena

zpracovali:

V. Černý, V. Fanta, M. Profant (foto), A. Rákosníková (pop.) datum:

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

09/2014

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

PRŮHLED DVOREM OD SEVEROVÝCHODU

POHLED NA PATUL/OBOROH A DETAIL TRÁMKOVÉ ZÁRUBNĚ OKÉNKA NA TÉMŽE OBJEKTU

SV PARTIE USEDLOSTI - VLEVO KOMOROVÝ DÍL DOMU, VPRAVO TORZO ROUBENÉHO HOSP. OBJEKTU

POHLED NA CHLÉV NA JZ STRANĚ DVORA OD SV, ÚROVEŇ ULICE VYZNAČUJE PLOT

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-002-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po východní (pravé) straně
- GPS: 44.769530 N; 21.910267 E

POHLED NA AREÁL USEDLOSTI OD ZÁPADU

- usedlost čp. 24/27
druh:

výčet
budov:

- obytné stavení na JZ straně dvora
- na SV straně dvora hospodářská budova (stodola, stáje)

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obytné stavení i hospodářská budova orientovány štítově k ulici

- terén klesá velmi mírně s ulicí směrem k jihozápadu, od ulici klesá po úbočí hřebene směrem
na východ
- vjezd na dvůr dřevěnými svisle bedněnými vraty v oplocení u obytného stavení
- plot u ulice vysoký, svisle bedněný z prken

- suterén pod komorovým dílem
dispozice, výško- - v obytném stavení se předpokládá trojdílná dispozice; konk otevřený, usazený na zdivu suterénu a podezdívce, opatřený bedněným zábradlím
vé uspořádání:
- hosp. budova s bedněným půdním polopatrem, západní část chlév, východní stodola

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - částečně omítané, uliční štítová stěna zděná, suterén a podezdívky zděny z
lomového vyvřelého kamene, JZ podélná obvodová stěna roubená, konstrukci
zbytku stěn nelze zvenku určit
- střecha nasazena mírně asymetricky, se symetrickým sklonem, s polovalbou
do ulice, jihozápadní rovina střechy valbová, plechová falcovaná krytina, konk
kryt štípaným šindelem
- při hřebeni 1 zděný komín se zděnou oblou stříškou
- chlév: omítaný, kce zděná z lomového vyvřelého kamene; uliční štít pobit štípaným šindelem
- stodola: konstrukce rámová, bedněná svisle prkny
- hospodářské stavení kryto eternitovými vlnovkovými tabulemi

- obyt. stavení: - fasáda datována v omítkové kartuši vě štítě „1935 BV“
- ornamentální výzdoba přízemí ul. štítu (tři jednoduché kvádrované lizény)
- římsa mezi přízemím a štítem krytá bobrovkami
detaily (speciality
- ve štítě dvě větrací okénka na půdu, uprostřed nika pro sošku patrona, otvory
hodné zřetele):
s projmutými horními rohy
- několik vrstev šmolkových a studeně zelených nátěrů
situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) usedlost není zakreslena

zpracovali:

V. Černý, V. Fanta (foto), A. Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOZÁPADU

JIHOZÁPADNÍ PODÉLNÁ ROUBENÁ STĚNA OBYTNÉHO STAVENÍ

HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT OD JIHOZÁPADU, VLEVO STÁJ, VPRAVO STODOLA

DETAIL BEDNĚNÍ ZÁPADNÍHO (ULIČNÍHO) ŠTÍTU HOSPODÁŘSKÉHO STAVENÍ

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-003-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.770235 N; 21.910666 E

- usedlost čp. 22
druh:

výčet
budov:

- dvoukřídlé obytné stavení o úhlovém
půdorysu na SV a JV straně dvora
- hosp. budovy při JZ straně, SZ straně,
SV straně dvora

POHLED PODÉLNÉ A KOLMÉ KŘÍDLO OBYTNÉHO STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obytné stavení: dvoukřídlé, kolmé křídlo na SV straně dvora, podélné na JV straně dvora
- štítově orientovaná hosp. budova na JZ straně dvora, podélně orientovaná stodola (?) na SZ
straně dvora, SV od obytného stavení bedněná kůlna
- terén stoupá vzhůru směrem od ulice

- průjezd do dvora v podélném křídle obytného stavení, vjezd při stodole na JZ straně usedlosti
- v průjezdu trojdílná rámová vrata s kazetami a s částečným prosklením
- parkoviště zem. strojů při SV straně usedlosti, přístupné z polností za usedlostí

- suterén pod podélným křídlem, pod kolmým křídlem pouze hypoteticky
dispozice, výško- - v kolmém křídle obyt. stavení se předpokládá trojdílná dispozice s konkem do dvora, na niž
úhlově navazuje dispozice podél. křídla s průjezdem
vé uspořádání:
- v podélném křídle se přepokládá konk směrem do dvora, přístupný z průjezdu

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - omítnuté, konstrukce není zjevná, ale patrně zděná
- střecha kolmého křídla obytného domu nasazena asymetricky, s asymetrickým sklonem; obytné stavení jako celek kryto plechovou falcovanou krytinou
- uliční štít kolmého křídla zděný, asymetický
- při hřebeni kolmého křídla 2 zděné komíny bez stříšky, při hřebeni podélného
křídla 1 zděný komín bez stříšky
- hosp. budova při JZ straně usedlosti navazuje na podélné křídlo, nemá zjevnou kosntrukci,
plášť je pobit šindelem
- plášť vzdálenější budovy svisle obedněn prkny

- obyt. stavení: - sokl zdůrazněn šedou omítkou s naznačeným kvádrováním; ostění oken obkrouženo odsazenými šedými pásky, fasáda členěna dvěma vodorovnými průběžnými pásky
detaily (speciality
- v podél. křídle větrací otvory v půdní nadezdívce, s plošnými šambránami
hodné zřetele):
- ve štítě kolmého křídla dvě větrací okénka na půdu, se šambránami
- okraje uličního okapu opatřeny plechovými křídlatými nástavci
- před kolmým křídlem předzahrádka
situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není usedlost zakreslena

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

OBYTNÉ STAVENÍ S PŘÍSTAVBOU GARÁŽE OD SEVEROVÝCHODU

KOLMÉ KŘÍDLO OBYTNÉHO STAVENÍ A NAVAZUJÍCÍ ČÁST PODÉLNÉHO KŘÍDLA S PRŮJEZDEM

NÁVAZNOST PODÉLNÉHO KŘÍDLA NA HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-004-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po východní (pravé) straně
- GPS: 44.770143 N; 21.911170 E

- usedlost čp. 25
druh:

výčet
budov:

- obytné stavení na JZ straně dvora
- torzo výminku na SV straně dvora
- hospodářské budovy při JV straně dvora

POHLED NA ULIČNÍ PRŮČELÍ OD SEVEROZÁPADU - VPRAVO OBYTNÉ STAVENÍ

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

- obytné stavení na JZ straně dvora a výminek na SV straně, oboje štítově orientované
- hospodářské budovy podélně orientované na SV a JV straně dvora
- terén klesá dolů po úbočí hřebene směrem od ulice

- vjezd do dvora vraty mezi obytným stavením a výminkem
vstup do areálu:
- suterén pouze hypoteticky
dispozice, výško- - v obyntném stavení se předpokládá trojdílná dispozice, konk do dvora je viditelný
- z výminku zbyla pouze uliční štítová zeď, dispozice nedoložitelná
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - omítnuté, podezdívka z lomového vyvřelého kamene
- střecha obytného domu nasazena symetricky nad světnici, na straně nad konkem upravena do nižšího sklonu; obytné stavení jako celek kryto maloformátoovu pálenou drážkovou krytinou
- uliční štít zděný, s dvěma obdélnými větracími okénky
- při hřebeni 1 zděný komín, se zděnou hrotitou stříškou
- výminek: původně omítnut, podezdívka z lomového vyvřelého kamene, cihelné zdivo
- hospodářská budova: konstrukce patrně rámová; štíty pobité šindelem, krytina plechová

- obyt. stavení: - fasáda datována v omítkové kartuši „1910 | 1976 Š.Š.B.“
- na rozhraní přízemí a štítu profilovaná římsa, krytá maloformátovými pálenými
drážkovými taškami
detaily (speciality
- dvě široká trojdílná okna opatřena profilovanými šambránami
hodné zřetele):
- vstup do konku původně i z ulice, v současnosti zazděno

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není usedlost zakreslena

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

ULIČNÍ PRŮČELÍ OBYTNÉHO STAVENÍ OD SEVEROZÁPADU

PARTIE ZBYTKU ČELNÍ ZDI VÝMINKU A VRAT

DETAIL ŠTÍTU OBYTNÉHO STAVENÍ

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-005-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.770517 N; 21.910991 E

- usedlost čp. 21, 21A
druh:

výčet
budov:

- dvoukřídlé obytné stavení o úhlovém
půdorysu na SV a JV straně dvora
- hospodářská budova (stodola) při SZ
straně dvora, za ní další drobné objekty

POHLED NA ULIČNÍ PRŮČELÍ OD SEVEROZÁPADU - VPRAVO OBYTNÉ STAVENÍ

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

- štítově orientované křídlo obytného stavení na SV straně dvora, okapově orientované křídlo
na JV straně, mírně předsunuté před líc fasády kolmého křídla
- na SZ straně dvora podélně orientovaná stodola
- terén stoupá mírně vzhůru k vrcholu hřebene směrem od ulice

- vjezd do dvora vraty v podélním uličním křídle
vstup do areálu:
- suterén obytného stavení pouze hypoteticky
dispozice, výško- - v kolmém křídle se předpokládá trojdílná dispozice, konk do dvora je viditelný
- v podélném křídle se nachází průjezd, na něj navazuje místnost, pravděpodobně obytná kuvé uspořádání:
chyně s topeništěm

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - kolmé i podélné křídlo omítnuté, konstrukce není zjevná, pravd. zděná
- uliční štít kolmého křídla zděný, s dvěma obdélnými větracími okénky
- jižní štít podélného křídla zděný, omítaný, s šestitabulkovým okénkem; severní
štít pobit plechem
- střecha obytného domu je nasazena symetricky nad světnici, na straně nad
konkem upravena do mírně nižšího sklonu; kolmé křídlo je kryto falcovaným
plechem, podélné etenitovými vlnovkovými tabulemi
- při hřebeni kol. křídla 1 zd. komín, se zd. hrotitou stříškou, podléné křídlo dtto
- hospodářská budova (stodola) úhlově navazuje na kolmé křídlo, krytá maloformátovými pálenými drážkovými taškami

- obyt. stavení: - fasáda kolmého křídla datována v omítkové kartuši „2001“
- okraj střechy nad štítem kolmého křídla ukončen profilovanou plechovou lištou
- ve štítové zdi římsa, krytá pálenými drážkovými taškami
detaily (speciality
- dvě široká trojdílná okna opatřena plochými šambránami
hodné zřetele):
- uliční průčelí obou křídel zdobena solitérními geometrickými ornamenty
- před kolmým křídlem předzahrádka
situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není usedlost zakreslena

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

ULIČNÍ PRŮČELÍ OBYTNÉHO STAVENÍ OD SEVEROZÁPADU

ŠTÍTOVÉ PRŮČELÍ KOLMÉHO KŘÍDLA OBYTNÉHO STAVENÍ

DETAIL JIŽNÍHO ŠTÍTU PODÉLNÉHO KŘÍDLA

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-006-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po východní (pravé) straně
- GPS: 44.770366 N; 21.911334 E

- usedlost čp. 26
druh:

výčet
budov:

- dvoukřídlé obyt. stavení o úhlovém půdorysu na SZ a SV straně dvora
- na JV straně dvora chlév a stodola
- na JZ straně dvora kůlna

OBYTNÉ STAVENÍ OD ZÁPADU - KOLMÉ KŘÍDLO VLEVO, PODÉLNÉ S NAVAZUJÍCÍ KŮLNOU VPRAVO

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- kolmé křídlo obyt. stavení na SV straně dvora, or. štítově, podélné křídlo na SZ straně dvora
- na JZ straně dvora kolmo k ulici kůlna, úhlově napojená na podélné křídlo
- na JV straně dvora podélně vůči ulici stodola s chlévem
- terén klesá postupně s ulicí směrem k jihu a od ulice do údolí na jihovýchod

- průjezd na dvůr v podélném křídle
- vrata průjezdu trojdílná, plechová, s osazenými zrcadly
- vjezd vraty při JV hranici usedlosti, v souvislosti s ním průjezd na dvůr mezi kůlnou a chlévem

- suterén pod kolmým křídlem obytného stavení, přístupný ze dvora
dispozice, výško- - v obytném stavení trojdílná dispozice se zděným uzavřeným konkem, přístupným z průjezdu
- v podélném křídle na průjezd navazuje obytná kuchyně s komorou
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - obě křídla omítaná, s patrně zděnou konstrukcí; uliční štít kolmého křídla omítaný, pravděpodobně zděný, s dvěma obdélnými větracími okénky
- střechy kryty pálenou maloformátovou drážkovou krytinou
- při hřebeni kolmého křídla 1 zděný komín se zděnou hrotitou stříškou, na podélném křídle jeden zděný komín ukončený vláknocementovou trubkou
- kůlna: roubená, na straně do dvora s nosným rámem, krytá eternitovými vlnovkovými tabulemi
- stodola: rámová, obedněná prkny
- chlév: omítaný, pravděpodobně zděný
- budova stodoly a chléva krytá pálenými maloformátovými drážkovými taškami

- obyt. stavení: - ve štítové zdi kolmého křídla římsa krytá taškami, neprobíhá nad čelem konku
- fasáda opatřená geometrickým ornamentem
- okna opatřena plechovo - plastovými roletami
detaily (speciality
- na okrajích uličního okapu plechové křídlovité nástavce
hodné zřetele):
- provedeno hlubší ohledání - viz průzkumová část
situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) usedlost zakreslena v jiné situaci budov

zpracovali:

V. Černý, V. Fanta (foto), A. Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

KOLMÉ KŘÍDLO OBYTNÉHO STAVENÍ OD SEVERU

NAVAZUJÍCÍ ČÁST ROUBENÉ KŮLNY, ZCELA VZADU CHLÉV

KOLMÉ KŘÍDLO OBYTNÉHO STAVENÍ S NAVAZUJÍCÍ ČÁSTÍ PODÉLNÉHO KŘÍDLA

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-007-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.770715 N; 21.911192 E

- usedlost čp. 20
druh:

výčet
budov:

- dvoukřídlé obyt. stavení o úhlovém půdorysu na JV a JZ straně dvora
- na SV straně dvora hosp. budova
- na SZ straně dvora kůlna a stodola

OBYTNÉ STAVENÍ OD VÝCHODU - KOLMÉ KŘÍDLO VLEVO, PODÉLNÉ S NAVAZUJÍCÍ KŮLNOU VPRAVO

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- kolmé křídlo obyt. stavení na JZ straně dvora, or. štítově, podélné křídlo na JV straně dvora
- na SZ straně dvora podélně k ulici hosp. budova (stodola s kůlnou, chlévem?)
- na SV straně dvora štítově vůči ulici kůlna
- ulice klesá směrem k centru obce, terén mírně vzhůru od ulice

- průjezd na dvůr v podélném křídle
- vrata průjezdu trojdílná, plechová, s osazenými zrcadly

- suterén pod podélným křídlem obytného stavení, vedle průjezdu
dispozice, výško- - v kolmém křídle obyt. stavení se předpokládá trojdílná dispozice s konkem, na niž je úhlově
napojena dispozice podélného křídla (podélná dispozice s konkem, přístupným z průjezdu)
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - obě křídla omítaná, s nezjevnou, ale patrně zděnou konstrukcí; uliční štít
kolmého křídla chybí - uliční průčelí sjednoceno pod střechou podélného křídla
- střechy kryty pálenou maloformátovou drážkovou krytinou
- při hřebeni kolmého křídla 1 zděný komín se zděnou hrotitou stříškou, při hřebeni podélného křídla 1 zděný komín se zděnou hrotitou stříškou
- na SV líc podélného křídla úhlově navazuje hospodářská budova, omítaná, krytá falcovaným
plechem

- obyt. stavení: - uliční průčelí sjednoceno pod střechu podélného křídla
- na okrajích uličního okapu plechové korunkovité nástavce
detaily (speciality
hodné zřetele):

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) zakreslena pouze štítově orientovaná část
obytného stavení

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-008-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.770888 N; 21.911398 E

- usedlost čp. 19
druh:

výčet
budov:

- dvoukřídlé obyt. stavení o úhlovém půdorysu na JZ a JV straně dvora
- na SZ straně dvora chlév a stodola

OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU - KOLMÉ KŘÍDLO VLEVO, PODÉLNÉ S PRŮJEZDEM VPRAVO

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- kolmé křídlo obyt. stavení na JZ straně dvora, or. štítově, podélné křídlo na JV straně dvora
- na SZ straně dvora podélně k ulici hosp. budova (stodola jižněji, chlév severněji)
- mezi kolmým křídlem a stodolou oboroh/patul
- terén klesá mírně směrem od ulice, po úbočí hřebene

- průjezd na dvůr v podélném křídle
- vrata průjezdu trojdílná, plechová, s částečným prosklením ve středu křídel

- suterén pod podélným křídlem obytného stavení, vedle průjezdu
dispozice, výško- - v kolmém křídle obyt. stavení dvojdílná dispozice s konkem
- podélné křídlo podélná dispozice s konkem do dvora, konk přístupný z průjezdu
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - obě křídla omítaná, s nezjevnou, ale patrně zděnou konstrukcí; uliční štít
kolmého křídla chybí - uliční průčelí sjednoceno pod střechou podélného křídla
- střecha kryta pálenou maloformátovou drážkovou krytinou
- v kolmém křídle dochována černá kuchyně (slouží jako udírna)
- severní štít podélného křídla bedněný
- při hřebeni kolmého křídla 1 zděný komín se zděnou hrotitou stříškou, při hřebeni podélného křídla 1 zděný komín se zděnou hrotitou stříškou
- chlév: roubený z hraněných trámů z tvrdého dřeva
- stodola: konstrukce rámová, svisle bedněná prkny
- střecha chléva se stodolou sedlová, zvednutá o rámové polopatro, krytá et. vln. tabulemi

- obyt. stavení: - uliční průčelí sjednoceno pod střechu podélného křídla
- sokl opatřen rytým náznakem kvádrování
- fasáda obložena vystouplými dlaždicemi, uspořádanými do kosodél. vzorů
detaily (speciality
- v oknech plechovo - dřevěné rolety
hodné zřetele):
- na okrajích uličního okapu plechové diadémovité nástavce
- provedeno hlubší ohledání - viz průzkumová část
situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) usedlost zakreslena v jiné situaci

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED NA USEDLOST OD VÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-009-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.771080 N; 21.911618 E

- usedlost čp. 17 a 18
druh:

výčet
budov:

- obytné stavení na SV straně dvora
- výminek s kolmým křídlem (JZ)
- hospodářská budova s krátkým kolmým
křídlem navazující na obytné stavení

USEDLOST OD JIHU - OBYTNÉ STAVENÍ VPRAVO, VÝMINEK (?) VLEVO

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- na SV straně dvora obytné stavení, orientované štítově
- výminek na JZ straně dvora, orientovaný štítově
- na jeho SZ stranu navazuje hosp. budova (chlév?) s kolmým křídlem (stodolou?) na konci
- ulice je vedena po rovině, terén klesá směrem od ulice po úbočí hřebene

- průjezd na dvůr vraty (s překladem) v ohradní zdi mezi obytným stavením a výminkem
- vrata průjezdu trojdílná, plechová, s ornamenty svinutými z pásoviny

- suterén prevděpodobně pod komorovým dílem obytného stavení
dispozice, výško- - v obytném stavení se předpokládá trojdíná dispozice s konkem (zazděný vstup z ulice)
- ve výminku se předpokládá trojdílná dispozice, bez konku
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - jádro zděné z pěnovce, bez omítky, konk a zrušení polovalby dozděno z cihel
- střecha sedlová asymetrická, krytá maloform. pálenými drážkovými taškami
- výminek: - omítaný, zděné (pod omítkou místy vystupuje pěnovec), s mírně asymetricky nasazenou střechou s polovalbou, v uličním průčelí profilovaná římsa pod štítem, krytá
drážkovými taškami
- střecha kryta falcovaným plechem
- při hřebeni 1 zděný komín s hrotitou zděnou stříškou
- hospodářské budovy: dřevěné, pravděpodobně rámové konstrukce, obedněné prkny a šindelem, drobné hospodářské přístavky roubené

- dvě čísla popisná v jedné usedlosti
- ohradní zeď je patrně nedokončeným podélným křídlem obytného stavení (připravený otvor
pro okno, s nedokončeným nadpražím; vrata ve zdi s nadpražím, připravená pro průjezd)
detaily (speciality
- výminek: - fasáda datována v omítkové kartuši „AN1892“ (?)
hodné zřetele):
- ve vrcholu polovaby pod plechem patrný svislý trojúhelníček
- před výminkem předzahrádka
situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) zakreslena stávající usedlost v odlišném rozsahu budov

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

ULIČNÍ PRŮČELÍ VÝMINKU OD VÝCHODU

ULIČNÍ PRŮČELÍ OBYTNÉHO STAVENÍ OD VÝCHODU

DVORNÍ PRŮČELÍ VÝMINKU, VLEVO HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-010-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po východní (pravé) straně
- GPS: 44.771050 N; 21.912109 E

- usedlost čp. 27
druh:

výčet
budov:

- dvoukřídlé obyt. stavení o úhlovém půdorysu na SZ a JV straně dvora
- na JV straně dvora chlév a stodola
- na SV straně dvora výminek s kůlnou

USEDLOST OD JIHU - KOLMÉ A PODÉLNÉ KŘÍDLO OBYT. STAVENÍ VLEVO, VÝMINEK VPRAVO

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obytné stavení na JZ a SZ straně dvora, podélné i kolmé křídlo
- na SV straně dvora výminek, s navazujícími kůlnami
- na JZ straně dvora podélně s ulicí stodola (s chlévem?)
- ulive vedena po rovině, terén klesá směrem od ulice po úbočí hřebene

- průjezd na dvůr v podélném křídle obytného stavení
- vrata průjezdu trojdílná, plechová, s osazenými zrcadly
- druhá vrata v bedněném plotě mezi podélným křídlem obytného stavení a výminkem

- suterén pouze hypoteticky (spíše pod kolmým křídlem obytného stavení)
dispozice, výško- - v obyt. stavení se předpokládá trojdílná dispozice s konkem, na niž se úhlově napojuje dispozice podélného křídla (podélná dispozice s konkem přístupným z průjezdu
vé uspořádání:
- ve výminku dvoudílná (původně trojdílná - zadní díl chybí) dispozice, bez konku

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - omítané, konstrukce není zjevná, ale pravděpodobně zděná
- kolmé křídlo s roubeným či rámovým zadním dílem, se sedlovou střechou,
krytou eternitovými vlnovkovými tabulemi, při hřebeni 1 zděný komín s hrotitou
zděnou stříškou
- podélné křídlo se sedlovou střechou, krytou eternitovými vlnovkovými tabulemi, při hřebeni 1 zděný komín s hrotitou zděnou stříškou
- hosp. budovy: dřevěné, pravděpodobně rámové konstrukce, obedněné prkny a šindelem
- výminek: - omítaný, zděný z lomového vyvřelého kamene
- střecha sedlová symetrická, krytá eternitovými vlnovkovými tabulemi, při hřebeni 1
zděný komín s oblou zděnou stříškou

- obyt. stavení: - fasáda datována v omítkové kartuši „1888 BJFI“
- uliční průčelí obytného stavení sjednoceno pod střechou podélného křídla,
opatřené solitérními čtyřlaločnatými ornamenty se slzičkami a obdélnými omítdetaily (speciality
kovými rámečky se slzičkami
hodné zřetele):
- okraje ulič. okapu s obdél. nástavci
- výminek: - fasáda datována v omítkové kartuši „189?“, štít oddělen římsou krytou bobrovkami
- průčelí jednoduše členěno třemi plochými pilastry, prováděn podrobnější průzkum
situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) zakreslen pouze dnešní výminek

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

ULIČNÍ PRŮČELÍ VÝMINKU

PODÉLNÉ KŘÍDLO OBYTNÉHO STAVENÍ OD SEVERU (KOLMÉ KŘÍDLO V ZÁKRYTU VPRAVO)

POHLED NA VÝMINEK OD SEVERU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-011-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.771450 N; 21.912013 E

- usedlost čp. 16
druh:

výčet
budov:

USEDLOST OD SEVERU - OBYTNÉ STAVENÍ ZCELA VLEVO

- obytné stavení na JZ straně dvora
- na SZ straně dvora chlév (?) a stodola
- na SV straně dvora kůlny

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obytné stavení orientováno štítově k ulici na JZ straně dvora
- na SZ straně dvora podélně s ulicí stodola (s chlévem?)
- na SV straně dvora kolmo k ulici drobné hospodářské objekty
- ulice mírně stoupá směrem k centru obce (k severovýchodu), terén klesá směrem od ulice po
úbočí hřebene
- krytá vrata na dvůr severovýchodně od obytného stavení
- vrata dvoudílná, bedněná z prken
- stříška nad vraty rámové nosné konstrukce, krytá falcovaným plechem

- suterén pouze hypoteticky
dispozice, výško- - v obyt. stavení se předpokládá trojdílná dispozice s konkem, konk byl původně zřejmě přístupný i z ulice (zazděný otvor, vyznačený dochovanou šambránou)
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

detaily (speciality
hodné zřetele):

- obyt. stavení: - omítané, konstrukce není zjevná, ale pravděpodobně zděná
- s asymetrickou sedlovou střechou, krytou eternitovými vlnovkovými tabulemi
- při hřebeni 2 zděné komíny s oblou zděnou stříškou (první v poloze v síni,
druhý při obvodové stěně zadního dílu)
- hospodářské budovy: pravděpodobně rámové konstrukce, obedněné prkny

- obyt. stavení: - fasáda datována v omítkové kartuši „K1985KAD“
- štít oddělen profilovano římsou krytou pálenými drážkovými taškami
- okénka ve štítě posunuta na osu průčelí s konkem

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) zakreslena budova v odlišném rozsahu na
místě dnešního obytného stavení

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-012-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po východní (pravé) straně
- GPS: 44.771591 N; 21.912479 E

VÝMINEK OD SEVERU

- usedlost čp. 28
druh:

výčet
budov:

- dvoukřídlé obyt. stavení o úhlovém půdorysu, na SZ a SV straně dvora
- na JZ straně dvora výminek
- na JV straně dvora stodola/kůlna

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obytné stavení okapově k ulici na SZ straně dvora (s kolmým křídlem na SV straně dvora)
- na JZ straně dvora štítově k ulici výminek (s hospodářsky upraveným třetím dílem)
- na JV straně dvora podélně s ulicí drobné hospodářské objekty
- terén stoupá směrem k centru obce (k severovýchodu) a od ulice po úbočí hřebene

- průjezd na dvůr v podélném křídle obytného stavení
- vrata průjezdu trojdílná, plechová s ornamenty
- vrata v bedněném plotě mezi obytným stavením a výminkem

- suterén pouze hypoteticky
dispozice, výško- - v kolmém křídle obyt. stavení se předpokládá dvoudílná dispozice, možná s konkem, na niž je
úhlově napojeno podélné křídlo, pravděpodobně s konkem přístupným z průjezdu
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - omítané, konstrukce není zjevná, ale pravděpodobně zděná
- mírně asymetrická sedlová střecha, krytá eternitovými vlnovkovými tabulemi,
JZ štít podélného křídla svisle bedněný z prken
- při hřebeni kolmého křídla 1 zděný komín s hrotitou zděnou stříškou, při hřebeni podélného křídla druhý zděný komín s hrotitou zděnou stříškou
- výminek: - omítaný, zděný z lomového vyvřelého kamene, s detaily z cihel
- asymetricky nasazená sedlová střecha, krytá eternitovými vlnovkovými tabulemi
- při SV obvodové zdi komín s profilovanou hlavicí
- hospodářské budovy: pravděpodobně rámová konstrukce, obedněná prkny

- výminek: - fasáda datována v omítkové kartuši „192?“
- okraje fasády přízemí profilovány kanelovanými lizénami
- štít výminku oddělen profilovanou římsou krytou pálenými drážkovými taškami
detaily (speciality
- okénka ve štítě posunuta na osu štítu
hodné zřetele):

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) usedlost není zakreslena

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

ULIČNÍ PRŮČELÍ VÝMINKU

PODÉLNÉ KŘÍDLO OBYTNÉHO STAVENÍ OD SEVERU (KOLMÉ KŘÍDLO V ZÁKRYTU VPRAVO)

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-013-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.771714 N; 21.912136 E

- usedlost čp. 15, 15A
druh:

výčet
budov:

- obyt. stavení SV strana dvora
- výminek na JV straně dvora
- na JZ straně dvora hosp. budova

USEDLOST OD SEVERU - OBYT. STAVENÍ VPRAVO, VÝMINEK VLEVO

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obytné stavení orientováno štítově k ulici na SV straně dvora
- výminek situován okapově k ulici na JV straně dvora
- na JZ straně dvora kolmo k ulici umístěna hospodářská budova (stodola, s chlévem?)
- terén stoupá směrem k centru obce (k severovýchodu) a od ulice po úbočí hřebene

- vrata v ohradní zdi mezi obytným stavením a výminkem, krytá sedlovou stříškou z pálených
tašek
- vrata trojdílná, plechová s ornamenty stočenými z pásoviny

- suterén pouze hypoteticky
dispozice, výško- - v obyt. stavení se předpokládá trojdílná dispozice, s konkem
- ve výminku se přepokládá dvoudílná dispozice s konkem do dvora
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

detaily (speciality
hodné zřetele):

- obyt. stavení: - omítané, konstrukce není zjevná, ale pravděpodobně zděná
- asym. sedlová střecha, symetricky nasazená na světnici, krytá pálenými maloform. dráž. taškami, uliční štít omítaný, patrně zděný, s dvěma větracími okénky
- při hřebeni 1 zděný komín s jehlancovou zděnou stříškou
- výminek: - omítaný, zděný pravděpodobně z cihel
- asym. nasazená sedlová střecha, krytá eter. vlnovkovými tabulemi, SV štít bedněný z prken, JZ štít patrně zděný, půdní nadezdívka do ulice
- při hřebeni 1 komín s hrotitou zd. stříškou
- hospodářské budovy: pravděpodobně rámová konstrukce, obedněná prkny, střecha krytá
eternitovými vlnovkovými tabulemi
- obyt. stavení: - dochovaný vstup do konku z ulice
- štít oddělen jednoduše profilovanou římsou krytou pálenými dráž. taškami
- výminek: zdivo JZ štítu vloženo do rámu krovu

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) usedlost zakreslena v jiné situaci

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

ULIČNÍ PRŮČELÍ OBYTNÉHO STAVENÍ

POHLED NA VÝMINEK OD JIHU

POHLED NA VRATA USEDLOSTI A DVEŘE V KONKU OBYTNÉHO STAVENÍ

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-014-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.771996 N; 21.911865 E

- usedlost bez čp.
druh:

výčet
budov:

- dvoukřídlé obytné stavení o úhlovém
půdorysu na SV a JV straně dvora
- na SZ straně dvora hosp. budovy

USEDLOST OD VÝCHODU - KOLMÉ KŘÍDLO OBYT. STAVENÍ VLEVO, PODÉLNÉ VPRAVO

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obytné stavení: kolmé křídlo štítově k ulici na SV straně dvora, podélné křídlo okapově k ulici
na JV straně dvora
- na SZ straně dvora podélně s hl. ulicí stodola, na SV a JZ straně dvora drobné hosp. stavby
- terén stoupá směrem k centru obce (k severovýchodu) a od ulice po úbočí hřebene

- průjezd v podélném křídle
- vrata trojdílná, plechová

- suterén pouze hypoteticky
dispozice, výško- - v kolmém křídle obyt. stavení se předpokládá trojdílná dispozice, s konkem, na niž je úhlově
napojeno podélné křídlo obsahující pouze průjezd
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

detaily (speciality
hodné zřetele):

- obyt. stavení: - omítané, konstrukce není zjevná, ale pravděpodobně zděná
- sedlová střecha, na kolmém křídle krytá falcovaným plechem, na podélném
křídle eternitovými vlnovkovými tabulemi, uliční průčelí sjednoceno pod střechou podélného křídla
- při hřebeni kolmého křídla 1 zděný komín s jehlancovou zděnou stříškou
- stodola: zčásti omítaná, zděná z lom. kamene (zahloubena do svahu), s bedněným SZ štítem
- hospodářské budovy: - zčásti zděné z lomového vyvřelého kamene
- kryté sedlovými střechami s krytinou z falcovaného plechu

- obytné stavení: dochovaný vstup do konku z ulice
- stavení při SZ straně dvora mezi obytným stavením a stodolou opatřeno 1 zděným komínem
s hrotitou zděnou stříškou

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) usedlost není zakreslena

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

POHLED NA KOLMÉ KŘÍDLO OBYTNÉHO STAVENÍ OD SEVEROZÁPADU

POHLED NA USEDLOST OD SEVEROZÁPADU, V POPŘEDÍ STODOLA

DETAIL KOMÍNA KOLMÉHO KŘÍDLA OBYTNÉHO STAVENÍ

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-015-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po východní (pravé) straně
- GPS: 44.771857 N; 21.912530 E

OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHU

- usedlost bez čp.
druh:

výčet
budov:

- obyt. stavení na Z straně dvora
- na S straně dvora kůlna

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

- obytné stavení orientováno okapově k ulici, ve středu průčelí do dvora navazuje krátké kolmé
křídlo
- na SV straně dvora situována šikmo k ulici hospodářská budova
- terén stoupá směrem k centru obce (k severovýchodu)

- vjezd na dvůr vraty při JV štítu, branka pro pěší při SZ štítu
vstup do areálu:
- suterén pouze hypoteticky
dispozice, výško- - v obyt. stavení se předpokládá novodbá čtyřdílná dispozice, s konkem do dvora a s navazujícím krátkým kolmým křídlem neznámého uspořádání
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - není zjevná konstrukce - sokl zděný z kyklopského zdiva, obvodové stěny
svisle obedněny prkny se zalištovanými spárami
- střecha sedlová, symetricky nasazená, krytá plechovými vlnovkovými tabulemi, bedněné štíty
- při hřebeni kolmého křídla 2 zděné komíny s jehlancovými zděnými stříškami
- hospodářská budova (patrně kůlna): pravěpodobně rámová konstrukce, obedněná prkny

detaily (speciality
hodné zřetele):

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) zakreslena štítově orientovaná budova v místě
dnešního kolmého křídla

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-016-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.772072 N; 21.912168 E

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHU

- usedlost čp. 13
druh:

výčet
budov:

- dvoukřídlé obyt. stavení o úhlovém půdorysu na SV a JV straně dvora
- na JZ a SV straně dvora hospodářské
budovy

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obyt. stavení: kolmé křídlo štítově k ulici, podélné křídlo okapově k ulici
- na JZ straně dvora kolmo k ulici orientovaná kůlna a za ní stodola
- na SV straně dvora menší hospodářský objekt, navazující na kolmé křídlo obytného stavení
- ulice stoupá s okolním terénem směrem do středu obce (k severu)

- průjezd do dvora v podélném křídle obytného stavení
- vrata trojdílná, plechová, bez dekorace

- suterén v podélném křídle při průjezdu, v kolmém křídle velmi pravděpodobně
dispozice, výško- - v kolmém křídle obytného stavení se předpokládá trojdílná dispozice s konkem, na niž je úhlově napojena dispozice podélného křídla s průjezdem a konkem do dvora
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obytné stavení: omítané, kce není zjevná, ale pravděp. zděná; střecha kolmého křídla sedlová,
nasazená sym. na světnici, s mírnějším sklonem do dvora, na níž je kryta falcovaným plechem,
na opačné straně kryta etern. vlnovkovými tabulemi; při hřebeni kolmého křídla 1 omítaný zd.
komín s hrot. stříškou; střecha podélného křídla sedlová, krytá etern. vln. tabulemi; střechy kol.
a podél. křídla nejsou propojeny; při hřebeni podélného křídla 1 zd. komín s oblou stříškou
- stodola: na vysoké omítané podezdívce z vyvřelého lomového kamene usazena patrně rámová konstrokce; vnější plášť budovy tvořen dřevěným šindelem; štíty bedněné svisle z prken;
střecha kryta eternitovými vlnovkovými tabulemi
- hosp. stavení před stodolou: část. roubené a část. patrně rámové, pobité šindelem a prkny
- hosp, stavení za kolm. křídlem: podezdívka vyspravena cihlami, na ní rámová kce s prkny

- obytné stavení: konk a průjezd v úrovni suterénu kolmého křídla (vliv terénu)
- fasáda kol. křídla datována v omítkové kartuši ve tvaru srdce „1980 KIN KIP“, štítová římsa
- šambrány kolem otvorů kolmého křídla opatřeny 1 kanelurou a zvýrazněnými rohy
detaily (speciality
- fasáda podélného křídla zdobena obdélnými rámy s projmutými rohy v omítce
hodné zřetele):
- na obou křídle obytného stavení použit zdobný úponkový ornament
- hospodářské budovy: vysoké podezdívky z vyvřelého lomového kamene
- stodola: podávací dveře v podezdívce, z uličky
situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není usedlost zakreslena

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

JIHOVÝCHODNÍ A SEVEROVÝCHODNÍ PRŮČELÍ KOLMÉHO KŘÍDLA OBYTNÉHO STAVENÍ

SEVEROZÁPADNÍ PRŮČELÍ HOSPODÁŘSKÝCH BUDOV

DETAIL ŠTÍTU KOLMÉHO KŘÍDLA

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-017-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.772390 N; 21.912216 E

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHU

- usedlost čp. 12
druh:

výčet
budov:

- obyt. stavení na JV straně dvora
- na JV, JZ a SZ straně dvora hospodářské budovy

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obytné stavení na JV straně dvora orientováno okapově
- stodola (s chlévem?) na SZ straně dvora orientována podélně k ulici
- menší hosp. budova na JZ straně dvora orientována kolmo, na JV straně podélně
- ulice stoupá s okolním terénem směrem do středu obce (k severu)

- průjezd na dvůr v obytném stavení
- vrata dvoukřídlá, dřevěná se zalištovanými spárami a vodorovně umístěnými zdobnými profilovanými prkny

- suterén není zjevný
dispozice, výško- - v obyt. stavení se předpokládá podélná (trojdílná?) dispozice s konkem do dvora, přístpným
v průjezdu v SV části budovy
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - omítané, nemá viditelnou konstrukci
- střecha sedlová, do ulice s půdní nadezdívkou, štíty bedněné svisle prkny,
střecha krytá do ulice falc. plechem a do dvora eter. vlnovkovými tabulemi
- při hřebeni 1 zděný komín s hrotitou stříškou
- hospodářské budovy: u podélné a kolmé budovy na JZ a SZ straně dvora nejzejvná konstrukce (z ulice na ni není příliš vidět)
- na SV štítovou zeď obytného stavení navazuje malá hospodářská budova, patrně kůlna, omítaná, nezjevné konstrukce, ale pravděpodobně zděná, se sedlovou střechou, krytou eternitovými vlnovkovými tabulemi

- obyt. stavení: - fasáda zdobena úponkovým ornamentem
- v jižní části uličního průčelí masivní sdružené okno, osazené v líci, okno ve
střední části fasády rovněž osazeno v líci
detaily (speciality
- v půdní nadezdívce uliční fasády jednoduché plechové větráčky s proraženým
hodné zřetele):
ornamentem šestilaločnaté (tesařské) růžice
- oba štíty opatřeny plechovými závětrnými lištami s obloučkovým spodním lícem (pouze na střešní rovině kryté plechem)
situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) zakreslena patrně jižní část budovy obytného
stavení

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-018-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.773190 N; 21.912651 E

- usedlost čp. 11
druh:

výčet
budov:

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU

- dvoukřídlé obyt. stavení o úhlovém půdorysu, na SV a JV straně dvora
- na JZ a SZ straně dvora hospodářské
budovy

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obyt. stavení: kolmé křídlo na SV straně dvora štítově k ulici, podélné křídlo na JV straně dvora
okapově k ulici
- na SV str. dvora navazuje na kol. křídlo chlév se seníkem, na SZ str. stodlůka, na JZ kůlna
- ulice jde po rovině, od ní terén mírně spadá po úbočí hřebene

- dva průjezdy na dvůr v podélném křídle
- vrata dvoukřídlá, plechová, bez výzdoby

- suterén pouze hypoteticky
dispozice, výško- - v kolmém křídle obyt. stavení se předpokládá trojdílná dispozice s konkem do dvora, na niž je
úhlově napojena dipozice podél. křídla s dvojicí průjezdů, mezi než je vetknuta obytná místnost
vé uspořádání:
- chlév na SV str. dvora v pozicí sníženého přízemí, nad ním seníkové patro (spád terénu)

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obytné stavení: omítané, konstrukce nejasná, ale pravděpodobně zděné; střecha kolmého
křídla sedlová, bez uličního štítu, krytá flacovaným plechem a plechovými vlnovkovými taškami,
při hřebeni 1 zděný komín s hrotitiu stříškou; střecha podélného křídla sedlová, do ulice s půdní
nadezdívkou s větracími okénky v líci, jižní štít pobit asfaltovou lepenkou, zřejmě podbedněnou,
střecha krytá plechovými vlnovkovými taškami, komín při hřebeni pouze předpokládaný
- chlév se seníkem: navazuje na SZ štítovou zeď obytného stavení, snížené přízemí (budova
umístěna níže po svahu) omítané, zděné z vyvřelého lomového kamene, zvýšené přízemí roubené, střecha sedlová, krytá na straně do zahrady falcovaným plechem a na straně do dvora
eternitovými vlnovkovými tabulemi
- stodola: pobíjená šindelem, kce nezjevná, patrně rámová, střecha krytá etern.; kůlna rámová

- obyt. stavení: - v půdní nadezdívce podélného křídla dvě větrací okénka s dvoukřídlými ven
otevíravými výplněmi, osazenými v líci fasády
- fasáda zdobena šestilaločnatým ornamentem
detaily (speciality
- uliční průčelí sjednoceno pod střechou podélného křídla, okap při ulici na konhodné zřetele):
cích opatřen plechovými diadémovitými nástavci
- před kolmým křídlem předzahrádka
- na zahradě větrný stroj pro pohon transmise
situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakresleno pouze štítově orientované kolmé
křídlo usedlosti

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

DETAIL SEVEROVÝCHODNÍHO PRŮČELÍ

ZAŘÍZENÍ PRO VĚTRNÝ POHON, UMÍSTĚNÉ V ZAHRADĚ

POHLED NA USEDLOST OD JIHU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-019-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.773464 N; 21.913161 E

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU

- usedlost čp. 10
druh:

výčet
budov:

- obyt. stavení na JZ straně dvora
- na SZ a SV straně dvora hospodářské
budovy

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obytné stavení na JZ straně dvora, štítově orientované k ulici
- chlév s kolnou a stodolou na SZ straně dvora, podélně s ulicí
- kůlna na SV straně dvora, štítově k ulici
- ulice mírně stoupá směrem ke středu obce (k severovýchodu), terén při ulici je rovinatý a pak
mírně klesá po úbočí hřebene
- vjezd na dvůr dvěma vraty z ulice
- jižnější vrata dřevěná, dvoukřídlá, svisle bedněná se zalištovanými spárami, krytá stříškou
- severnější vrata dřevěná, dvoukřídlá, svisle bedněná prkny na sraz

- předpokládá se polosuterén pod zadním dílem obytného stavení
dispozice, výško- - v obyt. stavení se předpokládá trojdílná dispozice s konkem přístupným ze dvora
- chlév s kolnou a stodolou s bedněným skladovacím polopatrem
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - omítané, zděné z vyvřelého lomového kamene; komorový díl roubený
- střecha sedlová, na dispozici s konkem nasazená symetricky, krytá maloformátovými drážkovými pálenými taškami
- při hřebeni 1 zděný komín s oblou zděnou stříškou
- kolna, chlév a stodola: - přízemí kolny a chléva omítané, zděné pravděpodobně z vyvřelého
lomového kamene, stodola patrně rámová
- střecha sedlová, zvednutá o rámové polopatro, bedněné svisle prkny, střešní krytina pálená maloformátová drážková taška
- kůlna: konstukce nezjevná, pravděpodobně rámová, pobitá šindelem

- obyt. stavení: - v uličním průčelí sdružené okno
- ve štítě dvojice obdélných větracích okének, uprostřed nad nimi obdélná nika
pro sošku patrona (P. Marie)
detaily (speciality
- fasáda zdobena úponkovým ornamentem
hodné zřetele):
- v zahradě drobný přístřešek s roubenou podsadou, na niž je usazena strmá pultová střecha
se štíty obedněnými prkny, střecha krytá šindelem
situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) zakreslena usedlost v dnešní poloze budov

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

DETAIL JIHOZÁPADNÍHO PRŮČELÍ (DO ZAHRADY)

PŘÍSTŘEŠEK V ZAHRADĚ

POHLED NA USEDLOST OD SEVERU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-020-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.773615 N; 21.913410 E

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHU

- usedlost čp. 9/18
druh:

výčet
budov:

- dvoukřídlé obyt. stavení s úhlovým půdorysem na JV a JZ straně dvora
- na S a SV straně dvora hospodářské
budovy

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obytné stavení: kolmé křídlo na JZ straně dvora orientováno štítově k ulici, podélné křídlo na
JV straně dvora okapově k ulici
- na S straně dvora podélně s ulicí chlév se stodolou, na SV straně štítově kůlna
- ulice klesá směrem k centru obce (k severovýchodu), terén od ulice klesá po úbočí hřebene

- vjezd na dvůr průjezdem v krátkém podélném křídle
- vrata dvoukřídlá, dřevěná, svisle bedněná z prken a se zalištovanými spárami

- suterén lze předpokládat pod koncovým dílem kolmého křídla (využití klesajícího terénu)
dispozice, výško- - v kolmém křídle obyt. stavení se předpokládá trojdílná dispozice s konkem, na niž úhlově navazuje krátké podélní křídlo, v němž se nachází pouze průjezd
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - omítané, konstrukce není zjevná, ale patrně zděná
- střecha obou křídel sedlová, uliční průčelí sjednoceno pod střechu podélného
křídla; krytina z falcovaného plechu
- při hřebeni kolmého křídla 1 zděný komín s hrotitou zděnou stříškou
- stodola a chlév: - stodola svisle obedněná prkny, konstrukce není zjevná, ale patrně rámová,
chlév omítaný, konstrukce nezjevná, ale patrně zděná
- střecha sedlová, zvednutá o rámové polopatro, bedněné svisle prkny, střešní krytina eternitové vlnovkové tabule
- kůlna: - pobitá šindelem, konstrukce nezjevná, ale patrně rámová
- střecha pultová, krytá eternitovými vlnovkovými tabulemi

- obyt. stavení: - okna opatřena šambránami s páskem
- vrata průjezdu opatřena vyřezaným vročením „1949,“ na nadpraží průjezdu
vyřezaný datační nápis „1934 R 1980 =PJ= MK“
detaily (speciality
- před kolmým křídlem předzahrádka
hodné zřetele):

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) usedlost není zakreslena

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

POHLED NA USEDLOST OD VÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-021-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po východní (pravé) straně
- GPS: 44.773510 N; 21.913912 E

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD ZÁPADU

- usedlost čp. 33
druh:

výčet
budov:

- obyt. stavení na SZ straně dvora
- na SV a JZ straně dvora hospodářské
budovy

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obytné stavení: orientováno okapově k hlavní ulici (Velké straně)
- hospodářská budova na JZ straně dvora situována podélně k hlavní ulici (patrně kůlna)
- chlívek a stodola na SV straně dvora situována kolmo k hlavní ulici
- hlavní ulice klesá směrem ke středu obce (k severovýchodu), od ulice terén stoupá vzhůru po
úbočí hřebene, který se napojuje na hřeben hlavní ulice od jihovýchodu
- vjezd na dvůr vraty z ulice „Za Procházkojc“
- vrata pobitá plechem, pod ním patrně konstrukce bedněná z prken

- suterén lze předpokládat jen hypoteticky
dispozice, výško- - v obyt. stavení se předpokládá podélná dispozice s konkem do dvora
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - omítnuté, konstrukce není zjevná, ale pravděpodobně ze smíšeného zdiva
- střecha sedlová, symetricky nasazená na obvodové zdi, do ulice krytá maloformátovými pálenými drážkovými taškami, do dvora falcovaným plechem; JZ štít
omítaný, zděný ze patrně ze smíšeného zdiva
- při hřebeni dvojice tahových komínů s hlavicemi profilovanými páskem
- chlívek se seníkem v podkroví: - konstrukce přízemí neznámá (není na ni vidět)
- střecha pultová, krytá eternitovými vlnovkovými tabulemi,
štíty svisle bedněné prkny
- stodola: - konstrukce neznámá (není na ni vidět)
- střecha sedlová, krytá asfaltovou lepenkou; SZ štít pobitý šindelem
- obyt. stavení: - dvojice tahových komínů
- v JZ štítě druhotně užité okénko

detaily (speciality
hodné zřetele):

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) zakresleno stavení v menším rozsahu, avšak
ve shodné poloze jako JZ část současného objektu

zpracovali:

V. Černý, V. Fanta (foto), A. Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOZÁPADU

DETAIL PRŮČELÍ, 2013

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-022-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po východní (pravé) straně
- GPS: 44.773830 N; 21.914225 E

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOZÁPADU

- usedlost čp. 37
druh:

výčet
budov:

- obyt. stavení na SZ straně dvora
- na JZ straně dvora úhlově napojeno
hospodářské křídlo, na JV straně dvora
samostatná hosp. budova

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obytné stavení na SZ straně dvora, orientováno okapově k hlavní ulici (Velké straně)
- na JZ straně dvora hospodářské křídlo kolmo k ulici
- na JV straně dvora stodola, na SV straně patrně sýpka
- ulice klesá směrem ke centru obce (k severovýchodu), terén se od ulice zvedá k jihovýchodu,
směrem po úbočí bočního hřebene
- průjezd na dvůr uprostřed obytného stavení
- vrata trojdílná, dřevěná, rámová s kazetami
- vjezd při SV průčelí se dvisle bedněnými dvoukřídlými vraty a brankou pro pěší

- v podélném obytném stavení polosuterén (větrací okénko pod druhým oknem zleva)
dispozice, výško- - v obytném stavení se předpokládá podélná dispozice s konkem do dvora, konk je přístupný
z průjezdu
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obytné stavení: omítané, konstrukce zděná z cihel; střecha symetricky nasazená na půdní
nadezdívku, krytá maloformátovými pálenými drážkovými taškami; při hřebeni 1 zděný komín
se zděnou hrotitou stříškou
- hospodářské křídlo: částečně omítané, konstrukce zděná z cihel, střecha symetricky nasazená na půdní nadezdívku, krytá eternitovými vlnovkovými tabulemi
- stodola: rámová konstrukce, svisle obedněná prkny, pod krovem vyvýšeným na sloupcích
skladovací polopatro, střecha krytá eternitovými vlnovkovými tabulemi
- sýpka (?): podezdívka omítané, zděná z cihel; na ní usazena rámová konstrukce s výplněmi
z vodorovně vsazených fošen, štíty pobité širokými šindely (v SZ štítě dřevěná dvířka), střecha
šidelová

- obyt. stavení: - v půdním polopatře nad JV obytnou místností pokračuje seník z hospodářského křídla, z ulice podávací otvor, na této části chybí římsa
- půdní nadezdívka nad podélným obytným stavením opatřena plechovými větdetaily (speciality
ráčky s motivem šestilaločnaté (tesařské) růžice
hodné zřetele):
- uliční fasáda opatřena jednoduchou lizénovou výzdobou

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není usedlost zakreslena

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

POHLED NA USEDLOST OD SEVERU

DETAIL JIŽNÍ ČÁSTI OBYTNÉHO STAVENÍ

DETAIL SÝPKY (?) V SV ROHU DVORA

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-023-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po východní (pravé) straně
- GPS: 44.774106 N; 21.914402 E

POHLED NA STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU

druh:

výčet
budov:

- stavení čp. 38
- kulturní dům, „Camin“ (Caminul cultural)

- stavení na SZ straně pozemku

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

- kulturní dům orientován podélně k hlavní ulici, severním štítem těsně přiléhá k budově školy

- terén je v prostoru návsi rovinatý, směrem od návsi spadá prudce k jihovýchodu po úbočí
hřebene
- vstup na zahradu vrátky v oplocení při JZ straně pozemku

vstup do areálu:
- suterén pouze hypoteticky
dispozice, výško- - ve stavení se předpokládá dispozice určená pro veřejná setkání, s velkým sálem
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- kulturní dům: - omítaný, podezdívka ze smíšeného zdiva, vlastní stavení zděné z cihel
- střecha sedlová, s valbou na JZ straně, krytá maloformátovými pálenými drážkovými taškami
- při hřebeni jeden zděný tahový komín se zděnou hrotitou stříškou
- při jižním rohu suché veřejné záchody

detaily (speciality
hodné zřetele):

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) budova není zakreslena

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-024-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po východní (pravé) straně
- GPS: 44.774251 N; 21.914534 E

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROZÁPADU

druh:

výčet
budov:

- stavení čp. 39
- škola

- stavení na SZ straně pozemku

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

- škola orientována okapově k návsi

- terén návsi mírně stoupá k jejímu severovýchodnímu okraji, směrem od návsi spadá prudce k
jihovýchodu po úbočí hřebene
- vstup na zahradu vrátky v oplocení při SZ straně pozemku

vstup do areálu:
- suterén pouze hypoteticky
dispozice, výško- - ve stavení se předpokládá dispozice typická pro školní zařízení (třída, místnost učitele)
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- stavení školy: - omítané, neznámé konstrukce, ale pravděpodobně zděné
- střecha sedlová, nasazená symetricky na obvodové zdi, krytá maloformátovými pálenými drážkovými taškami
- při hřebeni 1 zděný komín se zděnou hrotitou stříškou

- stavení školy: - v půdní nadezdívce do ulice jednoduché obdélné větráčky
- v SV štítu dobře viditelné závlače železných kleštin v různých výškových úrovních
detaily (speciality
- fasáda opatřena jednoduchým vročením „1910 - 1986“
hodné zřetele):

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) zakreslena ve stejné poloze podélně orientovaná nespalná budova menšího půdorysného rozsahu než současná škola

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-025-VS
- ulice „Velká strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.773937 N; 21.913710 E

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU

- usedlost čp. 8A
druh:

výčet
budov:

- dvoukřídlé obyt. stavení o úhlovém půdorysu na SV a JV straně dvora
- na SZ str. dvora úhlově napojeno hosp.
křídlo, na JV str. dvora samost. budova

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obytné stavení na JV straně dvora, orientováno okapově k hlavní ulici
- křídlo průjezdu na SV straně dvora, situováno okapově k příjezdové cestě
- šikmé hospodářské křídlo na SZ straně dvora
- terén ulice klesá mírně k návsi (k severovýchodu), od ulice klesá k severozápadu (po úboří
hřebene)
- průjezd na dvůr v šikmém SV křídle
- vrata čtyřdílná, dřevěná, rámová s kazetami, s částečným prosklením (mačkané sklo)

- suterén pod podélným křídlem
dispozice, výško- - v obytném stavení se předpokládá podélná dispozice s konkem do dvora, na niž je úhlově
napojeno mírně předsunuté křídlo s průjezdem
vé uspořádání:
- hospodářské křídlo úhlově napojeno na křídlo s průjezdem

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

detaily (speciality
hodné zřetele):

- obyt. stavení: - omítané, neznámé konstrukce, ale pravděpodobně zděné
- střecha valbová, nasazená symetricky na obvodové zdi, krytá maloformátovými pálenými drážkovými taškami
- při hřebeni 1 zděný komín s hrotitou stříškou z tašek

- obyt. stavení: - okenní otvory opatřeny profilovanými šambránami
- průčelí zdobeno ornamentem kombinujícím obdélník a kvadrilob, obdélnými
rámy s projmutými rohy

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je usedlost zakreslena v jiné situaci (křídlo
orientované podélně k návsi na západní straně dvora)

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-026-MS
- ulice „Malá strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.774131 N; 21.913902 E

POHLED NA KŮLNU A BUDOVU SVAZU OD JIHU

druh:

výčet
budov:

- sídlo místní organizace Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku
(DSSČR), čp. 7
- při ulici budova svazu
- při JZ štítě budovy kůlna

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

- budova svazu orientována okapově
- kůlna při JZ štítě mírně našikmo
- náves na rovině, od návsi spadá terén po úbočí hřebene k severozápadu

--vstup do areálu:
- suterén pouze hypoteticky
dispozice, výško- - v budově se předpokládá podélná dispozice se vstupem z návsi
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- budova svazu: - omítaná, konstrukce není zjevná, ale pravděpodobně zděná
- výrazná korunní římsa
- střecha sedlová, mírně asymetrická, krytá maloformátovou pálenou drážkovou krytinou
- při hřebeni 2 komíny vyzděné z novodobých cihelných tvarovek
- kůlna: s vysokou podezdívkou z lomového vyvřelého kamene, na niž je usazena zvýšená
konstrukce střechy s bedněnými a oplechovanými boky, střecha sedlová, krytá maloformátovou
pálenou drážkovou krytinou

- budova: - nad vstupem dřevěná besídka, zdobená dřevěnými mřížkami
detaily (speciality
hodné zřetele):

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakreslena podélně orientovaná spalná
budova v jiném rozsahu a posunutá mírně k severovýchodu

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-027-MS
- ulice „Malá strana“
- od JZ po západní (levé) straně
- GPS: 44.774268 N; 21.913927 E

- budova obchodu a hospody, bez čp.
druh:

výčet
budov:

POHLED NA BUDOVU OBCHODU A HOSPODY OD SEVERU

- při ulici budova obchodu a hospody
- při SV štítě budovy přístřešek pro hosty

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

- budova obchodu a hospody orientována okapově
- přístřešek pro hosty při SV štítě rovněž okapově
- náves na rovině, od návsi spadá terén po úbočí hřebene k severozápadu

--vstup do areálu:
- suterén pouze hypoteticky
dispozice, výško- - v budově podélná dispozice se vstupem z návsi
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- budova obchodu: - omítaná, konstrukce není zjevná, ale pravděpodobně zděná
- výrazná korunní římsa
- střecha sedlová, mírně asymetrická, krytá maloformátovými pálenými
drážkovými taškami
- při SZ obvodové zdi útlý komín zděný z novodobých cihelných tvarovek, s
hrotitou stříškou z tašek
- přístřešek: - rámový s prkennými a polykarbovánotovými výplněmi, s valbovou střechou, krytou trapézovým plechem

detaily (speciality
hodné zřetele):

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakreslena podélně orientovaná spalná
budova v jiném rozsahu a posunutá mírně k jihozápadu

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-028-PRO
- ulice „Za Procházkojc“
- od SZ po jihovýchodní (pravé) straně
- GPS: 44.772791 N; 21.914605 E

POHLED NA TURISTICKOU CHATU OD SEVERU

- obytné stavení čp. 30.
druh:

výčet
budov:

- turistická chata na SV straně dvora
- na SZ straně dvora torzo suterénu staršího objektu

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

- turistická chata orientována okapově k ulici
- zbytky suterénu druhé budovy orientovány štítově k ulici (torzo v pozici zadního dílu)
- terén klesá velmi mírně s ulicí směrem k jihovýchodu a od ulice po úbočí hřebene do údolí na
jih
- vrata v oplocení severozápadně od objektu

vstup do areálu:
- suterén pod jihovýchodní částí dispozice
dispozice, výško- - v obytném stavení trojdílná dispozice, s otevřeným konkem
- v jihovýchodní části konku schodiště do suterénu
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- chata: - suterén a podezdívka vyzděny z lomového vyvřelého kamene
- rámová dřevěná konstrukce,výplně z vodorovně kladených prken, skladba stěny
sendvičová
- střecha sedlová, symetricky nasazená nad dispozici s konkem, krytina řezaný šindel
- při hřebeni 2 zděné tahové komíny s oblými zděnými stříškami
- torzo suterénu druhé budovy: vyzděno z lomového vyvřelého kamene

- obytné stavení: - novostavba turistické chaty na patrně starších základech
detaily (speciality
hodné zřetele):

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není zakreslena žádná budova

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

POHLED NA TURISTICKOU CHATU OD JIHOVÝCHODU

POHLED NA TORZO ZANIKLÉ BUDOVY Z KONKU TURISTICKÉ CHATY

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-029-PRO
- ulice „Za Procházkojc“
- od SZ po severovýchodní (levé) straně
- GPS: 44.772842 N; 21.914938 E

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD ZÁPADU

- usedlost bez čp.
druh:

výčet
budov:

- obytné stavení na JZ straně dvora
- na SZ straně dvora stodola

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obytné stavení na JZ straně dvora orientováno okapově k ulici
- stodola na SZ straně dvora štítově k ulici
- ke stodole z JZ strany přiléhá menší kůlna
- terén běží po rovině, od ulice klesá terén po úbočí hřebene směrem na severovýchod

- vjezd na dvůr dřevěnými svisle bedněnými vraty v oplocení, u obytného stavení
- plot u ulice vysoký, svisle bedněný z prken

- suterén pouze hypoteticky
dispozice, výško- - v obytném stavení se předpokládá podélná dispozice s konkem (konk zřejmě přistavěn dodatečně)
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - omítané, konstrukce ze smíšeného zdiva, štíty a konk zděné z cihel
- střecha mírně asymetrická, s mírnějším sklonem do dvora, krytá eternitovými
vlnovkovými tabulemi
- při hřebeni 1 zděný komín s hrotitou zděnou stříškou
- stodola: - podezdívka z lomového vyvřelého kamene
- střecha kryta etenitovými vlnovkovými tabulemi, jihozápadní štít pobit šindelem a
opatřen nakládacími dvířky
- kůlna: skryta pod úrovní ulice, za plotem

detaily (speciality
hodné zřetele):

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) usedlost není zakreslena

zpracovali:

V. Černý, V. Fanta (foto), A. Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

PARTIE VSTUPU NA DVŮR S NAVAZUJÍCÍ HOSPODÁŘSKOU BUDOVOU

POHLED NA USEDLOST OD SEVEROZÁPADU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-030-PRO
- ulice „Za Procházkojc“
- od SZ po severovýchodní (levé) straně
- GPS: 44.772669 N; 21.915201 E

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHU

- usedlost čp. 34
druh:

výčet
budov:

- obytné stavení na SZ straně dvora
- na SV straně dvora torzo podezdívky
hospodářského objektu
- na JV straně dvora zbytky kůlen

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

- obytné stavení na SZ straně dvora, štítově orientované
- na SV straně dvora zbytky roubené hospodářské budovy na podezdívce
- na JV straně dvora zbytky kůlen
- ulice klesá směrem k jihovýchodu, terén od ulice klesá po úbočí hřebene směrem k severovýchodu
- vjezd na dvůr vraty jihovýchodně od obytného stavení

vstup do areálu:
- dvouprostorový suterén pod komorovým dílem a síní obytného stavení
dispozice, výško- - v obytném stavení trojdílná dispozice s uzavřeným konkem
vé uspořádání:

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - omítnuté, konstrukce světnice a síně zděná, komorový díl roubený
- přední část konku zděná, zadní rámová
- střecha trojdílné dispozice nasazená symetricky, nad konkem mírnější pultová
stříška, krytina falcovaný plech
- ul. štít zděný, asymetický, členěný římsou, lizénovým rámem a šambránami
- při hřebeni 1 zděný komín s oblou zděnou stříškou
- hosp. budova: podezdívka z lomového vyvřelého kamene, na ní usazeny zbytky roubení z
klád a hraněných trámů
- kůlny: zbytky kůlen rámové konstrukce, obedněných prkny, s pultovými střechami krytými
plechem a asfaltovou lepenkou
- obyt. stavení: - fasáda datována vročením v omítkové kartuši „1913“
- konk připojen dodatečně
- ve vrcholu polovalby pod plechem patrný svislý trojúhelníček

detaily (speciality
hodné zřetele):
- provedeno hlubší ohledání - viz průzkumová část

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není usedlost zakreslena

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU

POHLED NA USEDLOST OD JIHOVÝCHODU, ZBYTKY HOSP. BUDOV V POPŘEDÍ

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-031-PRO
- ulice „Za Procházkojc“
- od SZ po jihovýchodní (pravé) straně
- GPS: 44.772145 N; 21.915547 E

POHLED NA KŮLNU OD SEVERU

- samostatná kůlna bez čp.
druh:

výčet
budov:

- kůlna osamoceně stojící uprostřed volného prostranství

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

- kůlna ve větší vzdálenosti od ulice, uprostřed travnaté plochy, orientována vůči ulici mírně
šikmo
- ulice klesá k jihovýchodu, od ulice terén klesá dolů po úbočí hřebene směrem k jihozápadu, v
okolí budovy vytváří mírnou prohlubeň (bývalý písník?)
---

vstup do areálu:
- předpokládá se jednoprostorová dispozice, případně přepažená příčkami
dispozice, výškové uspořádání:
- kůlna: - konstrukce není zjevná, patrně rámová, pobitá šindelem
- střecha symetrická, krytá eter. vlnovkovými tabulemi, štíty svisle bedněné prkny
konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

detaily (speciality
hodné zřetele):

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není zakreslena žádná budova

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-032-PRO
- ulice „Za Procházkojc“
- od SZ po severovýchodní (levé) straně
- GPS: 44.772035 N; 21.916239 E

- usedlost bez čp.
druh:

výčet
budov:

- obytné stavení na JV straně dvora
- stodola s kůlnou na SZ straně dvora

POHLED NA ULIČNÍ PRŮČELÍ OBYTNÉHO STAVENÍ OD JIHOZÁPADU

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- obytné stavení na JV straně dvora, orientované štítově
- na SZ straně dvora štítově orientovaná stodola kůlnou a přístavkem
- ulice klesá směrem k jihovýchodu, od ulice terén klesá po úbočí hřebene směrem k severovýchodu
- při obytném stavení branka pro pěší
- vjezd do dvora vraty vlevo od branky

- suterén velmi pravděpodobně pod zadním dílem obytného stavení
dispozice, výško- - v obytném stavení se předpokládá trojdílná dispozice, konk do dvora je viditelný
- stodola má při svém jižním rohu krátkou obdélnou kůlnu a při severozápadním průčelí pové uspořádání:
dlouhlý úzký přístavek

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - omítnuté, zděné z lomového vyvřelého kamene
- uliční štít omítaný, zděný, s fabionovou římsou krytou bobrovkami a s dvěma
obdélnými větracími okénky
- střecha obytného domu je nasazena symetricky nad světnici, na straně nad
konkem upravena do mírně nižšího sklonu; střecha je kryta falcovaným plechem
- při hřebeni 1 zděný komín, se zděnou jehlancovou stříškou
- stodola: - jižní část zděná z lomového vyvřelého kamene (mohla sloužit jako chlév), na severní
část není vidět
- střecha sedlová, krytá falcovaným plechem, jižní štít pobit šindelem

- obyt. stavení: - fasáda datována v omítkové kartuši „1912 = 1988“
- okna opatřena jednoduchými šambránami
- konk připojen dodatečně
detaily (speciality
- ve vrcholu polovalby pod plechem patrný svislý trojúhelníček
hodné zřetele):

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není usedlost zakreslena

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROZÁPADU

POHLED NA USEDLOST OD SEVEROZÁPADU

DETAIL KONSTRUKCE JIHOZÁPADNÍHO A SEVEROZÁPADNÍHO PRŮČELÍ CHLÉVA

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-033-PRO
- ulice „Za Procházkojc“
- od SZ po severovýchodní (levé) straně
- GPS: 44.771663 N; 21.916566 V

- usedlost čp. 32
druh:

výčet
budov:

- dvoukřídlé obyt. stavení o úhlovém půdorysu na JZ a JV straně dvora
- na JZ a SZ str. dvora dílna a h. budova
- na SV straně dvora chlév a kůlny

POHLED NA ULIČNÍ PRŮČELÍ OBYTNÉHO STAVENÍ OD JIHOZÁPADU

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- kolmé křídlo obyt. stavení na JV straně dvora, or. štítově, podélné křídlo na JZ straně dvora
- na SZ straně dvora štítově k ulici truhlářská dílna a osamocená kůlna - usedlost do U
- na SV straně dvora podélně vůči ulici chlév a stodola
- ulice klesá směrem k jihovýchodu, terén klesá od ulice po úbočí hřebene směrem na jihovýchod
- průjezd na dvůr v podélném křídle
- vrata průjezdu trojdílná, dřevěná, rámová s kazetami, s osazenými zrcadly i prosklením

- suterén velmi pravděpodobný pod kolmým křídlem obytného stavení
dispozice, výško- - v kolmém křídle obyt. stavení upravená a rozšířená trojdílná dispozice, na niž je úhlově napojena dispozice podélného křídla s průjezdem
vé uspořádání:
- v přední části SZ kolmého křídla truhlářská dílna

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - obě křídla omítaná, s neznámou, ale patrně zděnou konstrukcí; uliční průčelí
sjednoceno pod střechou obytného křídla
- střechy kryty plechovou vlnovkovou krytinou
- při hřebeni kolmého křídla 1 zděný komín s oblou zděnou stříškou, při hřebeni
podélného křídla 1 zděný komín s hrotitou stříškou z tašek
- dílna: omítaná, konstrukce není zjevná, ale pravděpodobně zděná, střecha sedlová, krytá falc.
plechem a et. tabulemi, při hřebeni v přední části 1 zděný komín s hrotitou zděnou stříškou
- garáž: přiléha k SZ průčelí dílny, konstrukce nejasná, střecha krytá eter. vlnovkovými tabulemi
- kůlna: konstrukce není zjevná, střcha krytá eter. vlnovkovými tabulemi
- chlév a stodola: ve dvoře, nejsou z ulice vidět

detaily (speciality
hodné zřetele):

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není usedlost zakreslena

zpracovali:

V. Černý, V. Fanta (foto), A. Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

POHLED NA SEVEROZÁPADNÍ KŘÍDLO HOSPODÁŘSKÝCH BUDOV OD ZÁPADU

DETAIL ŠTÍTOVÉHO KŘÍDLA DÍLNY

DETAIL PRŮJEZDU OBYTNÉHO KŘÍDLA

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraş Severin, Rumunsko
inventární
kód:

lokalizace:

R-034-PRO
- ulice „Za Procházkojc“
- od SZ po severovýchodní (levé) straně
- GPS: 44.771383 N; 21.916791 E

- usedlost čp. 31 a 31A
druh:

výčet
budov:

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ S VÝMINKEM OD SEVEROZÁPADU

- obyt. stavení s h. částí na SZ str. dvora
- výminek na JZ str. dvora, chlév na JV s.
- na SV straně dvora kůlna nebo stodola
- přes ulici obyt. domek a prasečí chlívek

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:

vstup do areálu:

- SV strana ulice: - na SZ straně dvora kolmé křídlo orientované štítově
- podélné křídlo orientováno okapově, chlév vůči ulici mírně našikmo
- JZ strana ulice: domek orientován okapově, chlívek mírně našikmo
- ulice klesá směrem jihovýchodu, terén od ulice klesá po úbočí hřebene směrem k severovýchodu
- průjezd na dvůr v podélném křídle
- vrata průjezdu dvoukřídlá, dřevěná, svisle bedněná z prken

- suterén pouze hypoteticky
dispozice, výško- - v kolmém křídle obyt. stavení se předpokládá trojdílná dispozice s konkem
- podélné křídlo je vysunuto směrem do ulice, předpokládá se v něm podélná dispozice, úhlově
vé uspořádání:
napojená na dispozici kolmého křídla

konstrukce zjevné při vnějším
pohledu:

- obyt. stavení: - obě křídla omítaná, s neznámou, ale patrně zděnou konstrukcí
- střecha kolmého křídla nasazena symetricky na obvodové zdivo, sklon střešní
roviny do dvora mírnější, Z štít domu a S štít výminku omítaný, pravděpodobně zděný, J štít výminku pobit plechem, střechy kryty pálenou maloformátovou
drážkovou krytinou
- při hřebeni kolmého křídla 1 zděný komín s oblou zděnou stříškou, při hřebeni
podélného křídla není komín vidět
- chlév: zděný z lom. vyvř. kamene, střecha sedlová, krytý falc. plechem, JZ štít pobit šindelem
- obytný domek: omítaný, zčásti roubený, střecha sedlová, krytá et. tabulemi, SZ štít svisle
bedněný prkny a opatřený dveřmi na terén, při hřebeni 1 zděný komín s oblou zděnou stříškou

- obyt. stavení: - fasáda kolmého křídla datována vročením v omítce „1976 TFMR“, ve štítě nika
se soškou patrona, průběžná římsa krytý drážkovými taškami
- okraje podélného okapu výminku opatřeny plechovými nástavci v podobě lilie
detaily (speciality
- fasáda zdobena gemetrickým ornamentem - kombinace kvadrilobu a čtverce
hodné zřetele):
- pod JZ štítem chléva podlomenice, krytá plechem

situace na starší
mapě:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není usedlost zakreslena

zpracovali:

Vojtěch Černý (foto), Alena Rákosníková (popis)

v rámci:

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

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)

datum:

09/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍSAŘSKÉHO OTISKU

POHLED NA USEDLOST OD VÝCHODU

POHLED NA USEDLOST OD JIHU

OBYTNÝ DOMEK NA JIHOZÁPADNÍ STRANĚ ULICE OD SEVERU, ZCELA VLEVO CHLÍVEK

OBYTNÝ DOMEK - DETAIL KONSTRUKCE OBVODOVÝCH ZDÍ A OKRAJE STŘECHY

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:

R-035-MS

druh:

lokalizace:

- ulice "Malá Strana"
- severní strana ulice (pravá od kostela)
- GPS: 44.775079 N, 21 .91 3280 E

výčet
budov:

CELKOVÝ POHLED OD ZÁPADU

- usedlost čp. 72 (starší označení 67)

- obytné stavení
- malá hospodářská budova (chlívek?)

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

detaily
(speciality
hodné zřetele):

- dům i malá hospodářská stavba orientovány okapově
- terén stoupá do svahu k severu
- nekrytý vjezd
- suterén není rozpoznatelný, ale vzhledem k terénní konfiguraci ho lze předpokládat.
- v obytném stavení se předpokládá trojdílná dispozice, otevřený konk
- obytný dům se zděnou, omítanou Z čelní stěnou, V (komorová) část domu patrně roubená
- přestavěný cihlový neomítaný otevřený konk
- Z štít domu nadezděný cihlami, původní polovalbová střecha nahrazena sedlovou,na V
straně valbová střecha, střecha kryta plechem. Podlomenice v Z štítě.
- střecha obytného domu nasazena původně symetricky, nyní po přestavbě konku
nesymetricky
- komín v ose domu, zděný, se zděnou klenutou stříškou
- roubená hospodářská stavbička podél ulice u vjezdu do dvora se střechou krytou eternitem,
štíty pobity šindelem
- fasáda datována v omítce "1 907" ve štítě
- starší kovová tabulka s číslem popisným 67

situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je obytné stavení zakresleno
mapě:
zpracovali:
datum:
09/201 4
Vojtěch Černý (foto, popis)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED OD JIHOZÁPADU

POHLED OD JIHU NA KONK PŘI ULIČNÍ STĚNĚ

POHLED NA HOSPODÁŘSKOU STAVBU OD JIHOZÁPADU

POHLED NA HOSPODÁŔSKOU STAVBU OD JIHOVÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:

R-036-MS

druh:

lokalizace:

- ulice "Malá Strana"
- severní strana ulice (pravá od kostela)
- GPS: 44.7751 71 N, 21 .991 2722 E

výčet
budov:

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU

- usedlost, č.p. neznámé

- obytné stavení
- v severní části dvora stodola a chlívky
- v jižní části menší hospodářský objekt

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- obytné stavení štítově
- stodola a chlévy v severní části dvora kolmo k němu
- menší objekt v jižní části dvora okapově podél ulice
- terén stoupá k východu spolu s ulicí
- nekrytý vjezd v západní části plotu podél ulice
- suterén není rozpoznatelný, ale lze ho předpokládat
- v obytném stavení se předpokládá trojdílná dispozice, bez konku
- obytný dům zděný omítaný
- střecha obytného domu sedlová, krytá pálenou krytinou, nasazena symetricky
- komín v ose domu, zděný, se zděnou klenutou stříškou
- stodola s chlévy minimálně v části chlévů zděná, nízká valbová střecha krytá pálenou
krytinou
- drobná hospodářská stavba v jižní části dvora zděná, s bedněným štítem, sedlová střecha
krytá plechem

- štítová fasáda toho času v opravě, uprostřed štítu soška v nice
detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) zakresleno
mapě:
zpracovali:
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOZÁPADU

POHLED PŘES DVŮR NA OBJEKT STODOLY A CHLÉVŮ

ULIČNÍ STRANA DVORA USEDLOSTI

DROBNÁ HOSPODÁŘSKÁ STAVBA PŘI JIŽNÍ STRANĚ DVORA

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-037-MS
- ulice "Malá Strana"
- jižní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.775079 N, 21 .91 2036 E

POHLED NA OBJEKT OD SEVEROZÁPADU

druh:

- usedlost, č.p. neznámé
- zřícenina

výčet
budov:

- obytné stavení
- nejspíš hospodářské budovy v zadní
části dvora

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

- dispozice tvaru písmene L
- obytné stavení orientované okapově
- hospodářské stavby patrně v zadní části dvora
- terén se svažuje k jihu
- krytý vjezd
- štítově orientované křídlo patrně trojdílné dispozice, k němu přiléhá okapově orientované
křídlo
- dům má suterén
- obytný dům zděný, uliční zeď obložena pestrým keramickým obkladem

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- budova zničena požárem
detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší
mapě:
zpracovali:
v rámci:

- štítna Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) zakreslena štítově orientovaná budova v
jiné poloze
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED NA ZBYTKY OBYTNÉHO STAVENÍ Z ULICE OD VÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-038-MS
- ulice "Malá Strana"
- jižní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.7751 67 N, 21 .911 703 E

POHLED NA OBJEKT OD SEVEROZÁPADU

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. neznámé

- obytné stavení
- stodola

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- štítově orientovaný obytný dům s okapově orientovanou přístavbou
- štítově orientovaná stodola přiléhající navazující na obytné stavení
- terén se svažuje s ulicí k západu a navíc mírně k jihu
- krytý vjezd
- patrně polosuterén
- ve štítově orientovaném křídle se předpokládá trojdílná dispozice (s komorou v roubené
části)
- obytný dům zděný, omítaný, průčelí štukatérsky zdobeno. Roubená komorová část domu
- podlomenice ve štítě uličního průčelí štítově orientovaného křídla.
- střecha štítově orientované budovy nasazena symetricky, krytina pálená, komín se zděnou
klenutou stříškou v ose budovy. Na okapově orientované přístavbě krytina plechová.
- štítově orientovaná stodola s omítanou uliční stěnou a bedněným štítem. Střecha stodoly s
pálenou krytinou

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší - štítově orientovaná část domu zakreslena na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874)
mapě:
zpracovali:
datum:
09/201 4
Vojtěch Černý (foto, popis)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED NA ZÁPADNÍ STRANU USEDLOSTI

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD VÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-039-MS
- ulice "Malá Strana"
- jižní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.775388 N, 21 .911 424 E

POHLED NA PRŮČELÍ OD SEVERU

druh:

- usedlost, č.p. 1 4 (patrně starší
označení)

výčet
budov:

- obytné stavení
- drobná hospodářská budova v jižní
části pozemku (chlívek?)

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

detaily
(speciality
hodné zřetele):

- štítově orientovaný obytný dům
- okapově orientovaná drobná hospodářská stavba v zadní části pozemku
- terén v rovině, v zadní části pozemku se pak svažuje k jihu
- nekrytý vjezd
- kamenný polosuterén
- v domě se předpokládá trojdílná dispozice
- konk na straně do dvora
- obytný dům minimálně v přední části zděný, omítaný, uliční průčelí štukatérsky zdobeno
- podlomenice ve štítě uličního průčelí
- střecha štítově orientované budovy nasazena symetricky, krytina pálená, komín se zděnou
stříškou v ose budovy
- otevřený konk

- datace 1 887 ve štítě
- starší kovová tabulka s označením č.p. 1 4
- dům velmi podobný R_062_PAN

situace na starší - štítová část zakreslena na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874)
mapě:
zpracovali:
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

DETAIL ULIČNÍHO PRŮČELÍ OBYTNÉHO STAVENÍ

CELKOVÝ POHLED NA DŮM OD JIHOVÝCHODU

POHLED Z ULICE NA KONK PŘI JIHOVÝCHODNÍ STĚNĚ DOMU

DROBNÁ HOSPODÁŘSKÁ BUDOVA PŘI JIŽNÍ STRANĚ POZEMKU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-040-MS
- ulice "Malá Strana"
- jižní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.775453 N, 21 .911 271 E

CELKOVÝ POHLED OD SEVERU

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. neznámé

- obytné stavení
- stodola

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- okapově orientované obytné stavení
- rovnoběžně orientovaná stodola v jižní části dvora
- terén v rovině, v zadní části pozemku se pak svažuje k jihu
- nekrytý vjezd
- podélná dispozice s konkem při stěně obrácené do dvora
- sklep
- obytný dům zděný, omitaný
- střecha okapově orientované budovy nasazena téměř symetricky, krytina pálená, komín se
zděnou stříškou v ose budovy
- konk obrácený do dvora, s oknem v severozápadní stěně a komínem
- stododla zděná, střecha s plechovou krytinou

- vročení 1 990 S.J.A. na fasádě
detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší
mapě:
zpracovali:
v rámci:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) zachycen štítově orientovaný původní objekt
při severozápadním průčelí dnešní obytné stavby, na místě dnešní zahrady
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

ULIČNÍ STRANA USEDLOSTI USEDLOSTI, POHLED OD VÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:

R-041 -MS

druh:

lokalizace:

- ulice "Malá Strana"
- severní strana ulice (pravá od kostela)
- GPS: 44.775727 N, 21 .91111 0 E

výčet
budov:

CELKOVÝ POHLED OD JIHU

- usedlost, č.p. 57

- obytné stavení
- hospodářské budovy

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- okapově orientovaný obytný dům s konkem při stěně obrácené do dvora
- k domu přisazena okapově orientovaná průjezdná stodola
- štítově orientované hospodářské stavby severozápadně u ulice a severně ve dvoře
- terén se svažuje k severu
- krytý vjezd
- podélná dispozice s konkem při severní stěně
- polosuterén
- obytný dům zděný, omítaný
- střecha okapově orientované budovy nasazena téměř symetricky, krytina pálená, komín se
zděnou stříškou v ose budovy
- konk do dvora, s oknem v jihovýchodní stěně
- stodola zděná, omítaná, střecha s pálenou krytinou
- drobná štítově orientovaná stavba u cesty s komínem, střecha krytá eternitem

- vročení 1 971 S.A.M. v okapu
detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší
mapě:
zpracovali:
v rámci:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je zachycena menší stavba severozápadně
od dnešního domu
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

ULIČNÍ PRŮČELÍ OBYTNÉ BUDOVY, POHLED OD JIHOZÁPADU

POHLED NA ULIČNÍ PRŮČELÍ STODOLY, POHLED OD JIHU

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD SEVEROZÁPADU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-042-HRB
- ulice "Za Hřbitovem"
- západní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.7781 34 N, 21 .909465 E

druh:

výčet
budov:

CELKOVÝ POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU

- usedlost, č.p. neznámé

- obytné stavení
- hospodářské budovy

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- okapově orientovaný obytný dům
- hospodářské budovy uspořádané do L kolem čtvercového dvora
- terén tvoří rovinu
- krytý vjezd
- podélná dispozice patrně s konkem do dvora
- případný suterén není patrný
- obytný dům zděný, omítaný
- stěna uličního průčelí s půdní nadezdívkou s drobnými větracími otvory
- severní štít pobit šindelem
- střecha okapově orientované budovy nasazena lehce asymetricky, krytina pálená, komín se
zděnou stříškou poblíž osy budovy
- patrně otevřený konk při západní stěně obytné budovy
- stodola patrně dřevěná, střecha s eternitovou krytinou

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) není dům zachycen
mapě:
zpracovali:
datum:
Alena Rákosníková (foto), Vojtěch Černý (popis)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

CELKOVÝ POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU

CELKOVÝ POHLED NA SITUACI, VPRAVO OBYTNÉ STAVENÍ R-043-HRB

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-043-HRB
- ulice "Za Hřbitovem"
- východní strana ul. (pravá od kostela)
- GPS: 44.778260 N, 21 .909726 E

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVERU

druh:

výčet
budov:

- chalupa se stodolou, č.p. neznámé

- obytné stavení
- stodola přes ulici

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- štítově orientovaný obytný dům
- štítově orientovaná stodola na druhé straně ulice
- plochý terén svažující se k postupně východu
- zahrada bez vjezdu z ulice
- dvoudílná dispozice
- případný suterén není patrný
- obytný dům zděný, omitaný, štukatérsky zdobené uliční průčelí
- podlomenice ve štítě uličního průčelí
- střecha štítově orientované budovy nasazena symetricky, komín se zděnou klenutou
stříškou poblíž osy budovy
- střecha kryta plechem
- stodola blíže k ulici zděná, dále dřevěná, uliční štít pobit šindelem, střecha kryta plechem

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) není dům zachycen
mapě:
zpracovali:
datum:
Alena Rákosníková (foto), Vojtěch Černý (foto, popis)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHU

POHLED NA STODOLU OD SEVEROVÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-044-PAN
- ulice "Za Pánka"
- severní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.774987 N, 21 .91 4823 E

druh:

výčet
budov:

POHLED NA ŠTÍTOVOU STĚNU ZÁPADNÍHO STAVENÍ OD JIHU

- usedlost, č.p. neznámé

- 2 obytná stavení (ve východním patrně
výminek)
- hospodářské budovy

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:

- dva rovnoběžné štítově orientované obytné objekty
- na západní z nich navazuje k severu roubená hospodářská část
- další hospodářské stavby nejspíš uzavírají dvůr ze severu
- terén svažující se k severu a k západu
- vjezd do dvora mezi oběma obytnými objekty krytý stříškou

dispozice,
výškové
uspořádání:

- u obou štítově orientovaných stavení předpokládáme trojdílnou dispozici
- stavení s konky do dvora, východní stavení má další dřevěný konk i při východní stěně
- polosuterén

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- obytné domy zděné, omítané, navazující hospodářská část roubená
- oba domy s podlomenicí ve štítě uličního průčelí
- sedlové střechy štítově orientované nasazeny symetricky, pálená krytina
- u obou obytných budov komín se zděnou klenutou stříškou poblíž osy objektu, další menší
komín v zadní hospodářské části západního obytného stavení
- oba objekty mají konk na straně do dvora, se vstupem ze dvora, východní objekt navíc ještě
dřevěný konk při východní stěně
- viditelné konstrukční detaily západního objektu: vazné trámy jsou patrně součástí
povalového stropu, přes ně položeny pozednice, přes ty jsou položeny krokve
- na štítové fasádě západního obytného stavení vročení 1 979 S.V.I.

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) není žádný z objektů zachycen
mapě:
zpracovali:
datum:
09/201 4
Vojtěch Černý (foto, popis)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED NA VJEZD DO DVORA OD JIHU

POHLED NA JIŽNÍ STĚNU VÝCHODNÍHO OBYTNÉHO STAVENÍ

DETAILNÍ POHLED NA ČELA VAZNÝCH TRÁMŮ, STROPNÍCH POVALŮ A KONCE KROKVÍ

CELKOVÝ POHLED NA ZÁPADNÍ STRANU ZÁPADNÍHO OBYTNÉHO STAVENÍ S HOSPODÁŘSKOU ČÁSTÍ

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-045-PAN
- ulice "Za Pánka"
- severní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.775055 N, 21 .91 51 77 E

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD JIHOZÁPADU

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. 62

- 2 křídla obytného stavení
- hospodářské budovy

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- západní křídlo obytného stavení orientováno štítově, východní okapově podél ulice
- ke štítově orientovanému křídlu po západní straně do dvora přidán konk
- kolmé hospodářské křídlo po východní straně dvora, další objekt uzavírá dvůr ze severu
- terén svažující se k východu a k severu
- krytý vjezd do dvora průjezdem skrze okapově orientované obytné křídlo
- štítově orientované stavení patrně trojdílné dispozice s konkem do dvora, k němu podélné
křídlo
- suterén se dá vzhledem k terénní konfiguraci předpokládat
- obytná část zděná, omítaná
- podlomenice ve štítě uličního průčelí
- sedlová střecha štítově orientované části kryta eternitem, komín se zděnou klenutou
stříškou v ose objektu
- střecha okapově orientované obytné části kryta eternitem, ve východní části křídla menší
komín poblíž jižní stěny

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší
mapě:
zpracovali:
v rámci:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je zachyceno štítově orientované křídlo
obytné budovy
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-046-PAN
- ulice "Za Pánka"
- severní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.775093 N, 21 .91 5467 E

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. 61 , modlitebna

- 2 křídla obytného stavení
- hospodářské budovy

CELKOVÝ POHLED NA JIŽNÍ PRŮČELÍ USEDLOSTI OD JIHOVÝCHODU

orientace vůči
ulici:

- západní křídlo obytného stavení orientováno štítově, východní křídlo okapově podél ulice
- ke štítově orientovanému křídlu po západní straně do dvora připojen konk
- navazující kolmé hospodářské křídlo po východní straně dvora

orientace vůči
terénu:

- dvůr na rovině až mírně klesající k severovýchodu

vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- krytý vjezd do dvora průjezdem skrze okapově orientované obytné křídlo
- štítově orientované stavení patrně trojdílné dispozice s konkem do dvora, k němu podélné
křídlo
- suterén není pozorovatelný, ale je předpokládaný
- obytná část zděná, omitaná
- uliční průčelí štítově orientované části má podlomenici
- sedlová střecha štítově orientované části kryta plechem, komín se zděnou klenutou stříškou
umístěný v ose objektu
- střecha okapově orientované obytné části kryta plechem, ve východní části křídla menší
komín vychází severně od hřebene střechy

- na uliční fasádě západního štítově orientovaného křídla vročení 1 979 S.V.I.
detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je zachyceno štítově orientované křídlo
mapě:
zpracovali:
datum:
09/201 4
Vojtěch Černý (foto, popis)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED NA JIHOZÁPADNÍ NÁROŽÍ ŠTÍTOVĚ ORIENTOVANÉ ČÁSTI OBYTNÉHO STAVENÍ

DETAIL VJEZDU DO DVORA SKRZE OKAPOVĚ ORIENTOVANÉ KŘÍDLO

CELKOVÝ POHLED NA ULIČNÍ PRŮČELÍ USEDLOSTI

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD JIHOVÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-047-PAN
- ulice "Za Pánka"
- jižní strana ulice (pravá od kostela)
- GPS: 44.774926 N, 21 .91 5682 E

druh:

výčet
budov:

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD SEVEROZÁPADU

- usedlost, č.p. 40

- obytné stavení
- stodola, kůlna

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- okapově orientované obytné stavení
- při jižní straně dvora rovnoběžně orientovaná stodola
- kolmo orientovaná kolna
- mírně k jihu klesající terén
- průjezd obytnou budovou
- vjezd do dvora krytý stříškou
- podélná dispozice
- sklep či polosuterén viditelný
- obytná část zděná, omítaná, půdní nadezdívka uliční stěny s větracími otvory
- východní štít bedněný
- sedlová střecha okapově orientovaná, krytá pálenou krytinou
- střecha stodoly kryta eternitem

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší
mapě:
zpracovali:
v rámci:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je zachyceno starší jádro ve východní části
dnešní obytné budovy
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

ULIČNÍ STRANA USEDLOSTI V POHLEDU OD SEVEROVÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-048-PAN
- ulice "Za Pánka"
- severní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.775200 N, 21 .91 591 2 E

CELKOVÝ POHLED NA JIŽNÍ PRŮČELÍ Z ULICE

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. 60

- obytné stavení
- stodola, kůlna

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- okapově orientované obytné stavení se sníženou částí s průjezdem při západní straně
- při severní straně dvora rovnoběžně orientovaná stodola
- štítově orientovaná kolna
- mírně k severu klesající terén
- průjezd obytnou budovou
- nekrytý vjezd do dvora
- podélná dispozice
- sklep či polosuterén viditelný
- obytná část zděná, omítaná, půdní nadezdívka uliční stěny s větracími otvory
- západní štíty bedněné
- sedlová střecha okapově orientovaná, krytá pálenou krytinou
- komín krytý zděnou klenutou stříškou v ose budovy
- západní štít stodoly pobit šindelem, střecha stodoly kryta pálenou krytinou

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) se situace liší od současného stavu
mapě:
zpracovali:
datum:
09/201 4
Vojtěch Černý (foto, popis)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED Z ULICE NA JIŽNÍ PRŮČELÍ OBYTNÉ BUDOVY

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD JIHOZÁPADU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-049-PAN
- ulice "Za Pánka"
- jižní strana ulice (pravá od kostela)
- GPS: 44.774956 N, 21 .91 6030 E

druh:

výčet
budov:

CELKOVÝ POHLED NA SEVERNÍ PRŮČELÍ USEDLOSTI

- usedlost, č.p. 41

- 2 obytná stavení
- stodola, kůlna

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- 2 okapově orientovaná obytné stavení (východní patrně spíše na půdorysu tvaru písmene
L) oddělená bránou
- při severní straně dvora rovnoběžně orientovaná stodola, kolna a další drobné stavby
- mírně k severu klesající terén
- vjezd do dvora krytý stříškou
- 2 stavení podélné dispozice
- sklep či polosuterén předpokládaný, ale není z ulice viditelný
- obytná část zděná, omítaná, západní štít východního obytného stavení pobit šindelem
- u východního obytného objektu půdní nadezdívka uliční zdi s větracími otvory
- u obou budov sedlová střecha okapově orientovaná, krytá pálenou krytinou
- komín krytý stříškou vystupuje severně od hřebene střechy západní obytné budovy

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší
mapě:
zpracovali:
v rámci:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je zachycen štítově orientovaný objekt v
místě východního obytného stavení
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED NA ULIČNÍ PRŮČELÍ VÝCHODNÍHO OBYTNÉHO STAVENÍ

ULIČNÍ PRŮČELÍ ZÁPADNÍHO OBYTNÉHO STAVENÍ

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-050-PAN
- ulice "Za Pánka"
- severní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.775238 N, 21 .91 6272 E

druh:

výčet
budov:

CELKOVÝ POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHOVÝCHODU

- usedlost, č.p. 59

- obytné stavení
- stodola, kůlny

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- okapově orientované obytné stavení s připojeným kolmým křídlem k severu na východní
straně s navazující hospodářskou částí
- při severní straně dvora rovnoběžně s hlavním křídlem obytné budovy orientovaná stodola
- mírně k severu klesající terén
- vjezd do dvora průjezdem skrze uliční křídlo obytné budovy
- podélná dispozice
- sklep či polosuterén předpokládaný, ale není z ulice viditelný
- obytná část zděná, omítaná, bedněný západní štít obytného stavení
- sedlová střecha krytá pálenou krytinou
- komín krytý zděnou klenutou stříškou vystupuje východně při ose severního křídla obytného
stavení

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší
mapě:
zpracovali:
v rámci:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je zobrazena štítově orientovaná část
obytného stavení (severní křídlo)
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED NA ZÁPADNÍ ŠTÍT OBYTNÉHO STAVENÍ

DETAIL VRAT PRŮJEZDU DO DVORA SKRZE OBYTNÉ STAVENÍ

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD JIHOVÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-051 -PAN
- ulice "Za Pánka"
- jižní strana ulice (pravá od kostela)
- GPS: 44.775002 N, 21 .91 6379 E

druh:

výčet
budov:

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD SEVEROZÁPADU

- usedlost, č.p. 42, resp. 42A

- obytný dům
- navazující hospodářská křídla

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:

- v západní části štítově orientované obytné stavení s okapově orientovaným uličním křídlem
- při východní straně dvora štítově připojeno hospodářské křídlo
- dvůr z jihu uzavřen stodolou orientovanou rovnoběžně s okapově orientovaným křídlem
- mírně k jihozápadu klesající terén
- vjezd do dvora průjezdem skrze uliční okapově orientované křídlo obytné budovy

dispozice,
výškové
uspořádání:

- štítově orientované stavení patrně trojdílné dispozice s konkem do dvora, k němu podélné
křídlo
- sklep či polosuterén předpokládaný

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- obytná část zděná, omítaná, bedněný západní štít okapově orientovaného křídla pobit
šindelem, podlomenice ve štítě uličního průčelí kolmé části
- na uličním okapově orientovaném křídle sedlová střecha krytá pálenou krytinou
- na štítově orientovaném křídle polovalbová střecha krytá plechem; dobře patrná konstrukce
krovu - vazné trámy součástí povalového stropu, do nich začepovány krokve
- konk při západní straně štítově orientovaného křídla (do dvora)
- v ose štítově orientovaného křídla velký komín komín krytý zděnou křížově klenutou
stříškou
- menší komín krytý zděnou klenutou stříškou vystupuje ze severní části střechy západního
křídla

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) není žádný z objektů zachycen
mapě:
zpracovali:
datum:
09/201 4
Vojtěch Černý (foto, popis)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

DETAILNÍ POHLED NA VRATA PRŮJEZDU DO DVORA A NÁVAZNOST OBOU KŘÍDEL OBYTNÉHO STAVENÍ

DETAIL ŠTÍTOVĚ ORIENTOVANÉHO KŘÍDLA A ČELA VAZNÝCH TRÁMŮ A STROPNÍCH POVALŮ

CELKOVY POHLED NA USEDLOST OD SEVEROVÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-052-PAN
- ulice "Za Pánka"
- jižní strana ulice (pravá od kostela)
- GPS: 44.77501 0 N, 21 .91 6663 E

druh:

výčet
budov:

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD SEVEROZÁPADU

- usedlost, č.p. 43

- obytný dům
- stodola

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- okapově orientované obytné stavení
- v jižní části dvora rovnoběžně s obytným stavením stodola
- mírně k jihozápadu klesající terén
- vjezd do dvora průjezdem skrze uliční okapově orientované křídlo obytné budovy
- podélná dispozice
- sklep či polosuterén není vidět, ale je předpokládaný
- obytná část zděná, omítaná
- sedlová střecha kryta pálenou krytinou
- dva menší komíny kryté zděnými klenutými stříškami vystupují v blízkosti hřebene severně

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší
mapě:
zpracovali:
v rámci:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je zachycen štítově orientovaný objekt ve
východní části patrcely
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

DETAILNÍ POHLED NA VRATA PRŮJEZDU DO DVORA USEDLOSTI

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-053-PAN
- ulice "Za Pánka"
- severní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.775368 N, 21 .91 6669 E

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD JIHOVÝCHODU

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. 58

- obytný dům
- hospodářské stavby

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- štítově orientované obytné stavení s okapově orientovaným uličním křídlem směrem k
východu s navazující novodobou přístavbou
- hospodářské stavby podél západní a severní strany dvora
- mírně k severovýchodu stoupající terén
- vjezd do dvora průjezdem skrze uliční okapově orientované křídlo obytné budovy
- štítově orientované stavení trojdílné dispozice
- sklep či polosuterén není vidět, ale je předpokládaný
- štítově orientovaná obytná část roubená, povrchově upravená hliněnou omazávku na
štípané kolíky, ve střední části východní stěny přímo viditelné roubení
- polovalbová střecha s eternitovou krytinou, vazné trámy součástí povalového stropu
- ve střední části v ose domu velký komín krytý zděnou klenutou stříškou
- omítnutá patrně zděná průčelní stěna, oplechovaný uliční štít
- novodobá přístavba podél ulice z tvárnic s pultovou střechou
- štítově orientovaná stavba podél západní strany dvora, sedlová střecha kryta eternitem
- dvůr uzavírá ze severu patrně zděná stodola se střechou krytou eternitem
- kolmo na ni směrem k severu drobný roubený přístavek

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je zobrazena jiná situace
mapě:
zpracovali:
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis), Michal Profant (foto)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

ULIČNÍ PRŮČELÍ ŠTÍTOVĚ ORIENTOVANÉ ČÁSTI OBYTNÉHO STAVENÍ

DETAIL OKAPOVĚ ORIENTOVANÉHO KŘÍDLA S VRATY PRŮJEZDU DO DVORA

POHLED NA VÝCHODNÍ STĚNU ROUBENÉHO ŠTÍTOVĚ ORIENTOVANÉHO OBYTNÉHO STAVENÍ

DETAIL ROUBENÍ

DETAILNÍ POHLED NA HLINĚNOU OMAZÁVKU

SEVEROVÝCHODNÍ POHLED

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD JIHOZÁPADU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-054-PAN
- ulice "Za Pánka"
- jižní strana ulice (pravá od kostela)
- GPS: 44.7751 24 N, 21 .91 6872 E

druh:

výčet
budov:

CELKOVÝ POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU

- usedlost, č.p. 44

- obytný dům
- stodola

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- okapově orientované obytné stavení
- stodola rovnoběžně s obytnou budovou podél jižní strany dvora
- terén klesá mírně k jihozápadu
- vjezd do dvora průjezdem skrze obytný dům
- podélná dispozice
- sklep či polosuterén není vidět, ale je předpokládaný
- okapově orientovaná obytná budova zděná, s průjezdem
- štíty pobity lepenkou
- sedlová střecha krytá etrenitem, na jih od hřebene menší komín krytý stříškou

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) objekt není zachycen
mapě:
zpracovali:
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis), Michal Profant (foto)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

DETAIL ZÁPADNÍHO ŠTÍTU OBYTNÉHO STAVENÍ

DETAIL VÝCHODNÍHO ŠTÍTU OBYTNÉHO STAVENÍ

CELKOVÝ POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU

DETAIL SEVEROVÝCHODNÍHO NÁROŽÍ OBYTNÉHO STAVENÍ

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-055-PAN
- ulice "Za Pánka"
- jižní strana ulice (pravá od kostela)
- GPS: 44.775242 N, 21 .91 7060 E

druh:

výčet
budov:

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD SEVEROZÁPADU

- usedlost, č.p. 45

- obytný dům
- stodola

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- okapově orientované obytné stavení
- podél západní strany dvora zřejmě kolmé křídlo obytné budovy
- stodola rovnoběžně s obytnou budovou podél jižní strany dvora
- terén klesá k jihu
- vjezd do dvora průjezdem skrze obytný dům a bránou v ohradní zdi krytou stříškou
- podélná dispozice
- dům má sklep či polosuterén
- okapově orientovaná zděná obytná budova s průjezdem
- zřejmě půdní nadezdívka bez větracích otvorů, s oknem do podkroví
- mohutná východní zeď, východní štít převýšený, stupňovitý
- sedlová střecha krytá pálenou krytinou, na jih od hřebene viditelný menší komín krytý
stříškou

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) objekt není zachycen
mapě:
zpracovali:
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROZÁPADU

DETAIL VRAT PRŮJEZDU DO DVORA

POHLED NA OHRADNÍ ZEĎ OD SEVEROVÝCHODU

BRÁNA V OHRADNÍ ZDI V POHLEDU OD SEVEROZÁPADU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-056-PAN
- ulice "Za Pánka"
- severní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.775569 N, 21 .91 701 7 E

CELKOVÝ POHLED DŮM OD JIHU

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. 28 (starší označení)

- obytný dům, roubený přístavek v místě
komorové části
- kůlny

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- štítově orientované obytné stavení
- terén stoupá s ulicí k severozápadu
- vjezd do areálu skrze ohradní zeď
- dvoudílná dispozice s roubený přístavkem v místě komorové části
- předpokládáme sklep či polosuterén
- světnice a síň zděná omítaná, komorová část roubená, opatřena hliněnou omazávkou na
štípané kolíky
- podlomenice ve štítě uličního průčelí, uliční průčelí členěno pilastry
- střecha kryta původně šindelem, později překryta plechem
- mohutný komín v ose domu krytý stříškou
- ohradní zeď uliční strany pozemku

- vročení 1 886 ve štítě pod kruhovým okénkem
detaily
(speciality
hodné zřetele):

- u domu byl proveden podrobný průzkum

situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je zachycena jiná situace
mapě:
zpracovali:
datum:
Michael Rykl (foto), Vojtěch Černý (popis)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED SEVEROZÁPADNÍ STĚNU DOMU

ČELNÍ POHLED NA ULIČNÍ PRŮČELÍ DOMU

POHLED DO PODKROVÍ SMĚREM K ULIČNÍMU PRŮČELÍ

POHLED NA STŘEDNÍ ČÁST DOMU OD VÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-057-PAN
- ulice "Za Pánka"
- jižní strana ulice (pravá od kostela)
- GPS: 44.775572 N, 21 .91 7645 E

druh:

výčet
budov:

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD SEVEROZÁPADU

- usedlost, č.p. 46, 46A

- obytný dům dispozice do písmene L
- 2 stodoly, kůlna

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- okapově orientované obytné stavení, s kolmo připojeným dalším křídlem na západní straně
(dispozice tvaru písmene L)
- při jižní straně areálu dvě okapově orientované stodoly a kůlna
- terén klesá převážně k jihu
- krytý vjezd do dvora jednak průjezdem skrz obytné stavení, jednak branou v ohradní zdi
krytou stříškou
- štítově orientované křídlo patrně trojdílné dispozice, jinak podélná dispozice
- dům má polosuterén
- obytný dům zděný omítaný
- střecha kryta plechem
- mohutný komín krytý zděnou klenutou stříškou v ose štítově orientovaného křídla obytného
domu
- ohradní zeď uliční strany pozemku po západní straně uličního průčelí
- stodoly dřevěné, se střechami s plechovou krytinou

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší
mapě:
zpracovali:
v rámci:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) zachyceny dva původní domy pohlcené
současným objektem
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED NA ULIČNÍ PRŮČELÍ OBYTNÉ STAVBY OD ZÁPADU

POHLED NA ULIČNÍ PRŮČELÍ OBYTNÉHO STAVENÍ OD SEVERU

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD SEVERU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-058-PAN
- ulice "Za Pánka"
- severní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.775737 N, 21 .91 7256 E

CELKOVÝ POHLED NA DŮM OD JIHU

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. 56 (starší označení 77)

- obytný dům
- špýchar, zbytky roubené stodoly,
zbytky roubené kůlny

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

detaily
(speciality
hodné zřetele):

- štítově orientované obytné stavení, po jihozápadní straně konk, severozápadně vůči domu
kolmo orientovaný roubený špýchar
- při jihozápadníí straně areálu zbytky kůlen a stodoly
- terén stoupá spolu s ulicí k severovýchodu
- vjezd na dvůr nekrytou bránou
- stavení trojdílné dispozice
- přítomen sklep či polosuterén
- obytný dům zděný omítaný
- podlomenice ve štítě uličního průčelí, průčelí členěné jednoduchými pilastry
- střecha kryta plechem
- mohutný komín černé kuchyně krytý zděnou klenutou stříškou v ose domu
- roubený špýchar, střecha s plechovou krytinou, jihozápadní štít pobit šindelem
- plot jihozápadně od špýcharu poskládaný z rozebraného roubení

- kruhové okénko ve štítě
- kovová tabulka na průčelí s nápisem "Donau"
- vedle kovová tabulka staršího čísla popisného 77
- v domě je údajně dochována černá kuchyně

situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je dům zachycen
mapě:
zpracovali:
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis), Michal Profant (foto)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED NA ULIČNÍ PRŮČELÍ

DETAILNÍ POHLED NA ULIČNÍ PRUČELÍ

POHLED NA JIHOZÁPADNÍ PRŮČELÍ DOMU S KONKEM A ROUBENÝ ŠPÝCHAR

ULIČNÍ STRANA DVORA, V POZADÍ ŠPÝCHAR

POHLED NA ROUBENÝ ŠPÝCHAR OD ZÁPADU, VPRAVO PLOT Z ROZEBRANÉHO ROUBENÍ

ZBYTKY ROUBENÉ STAVBY PŘI JIHOZÁPADNÍ STRANĚ DVORA

CELKOVÝ POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-059-PAN
- ulice "Za Pánka"
- severní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.776087 N, 21 .91 7578 E

CELKOVÝ POHLED NA DŮM OD JIHU

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. 55

- obytný dům
- stodola na druhé straně cesty

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- 2 štítově orientovaná obytné stavení (severní již bez štítu) dodatečně spojena okapově
orientovaným křídlem. Na kolmá křídla přímo navazují na západ hospodářské přístavby.
- na druhé straně cesty stodola
- terén mírně klesá k jihovýchodu
- vjezd na dvůr krytým průjezdem skrz okapově orientované křídlo obytné budovy
- štítově orientované části patrně trojdílné dispozice
- předpokládáme sklep či polosuterén
- obytný dům zděný omítaný
- podlomenice ve štítě uličního průčelí jižního kolmého křídla
- polovalbová střecha kryta plechem
- komín krytý zděnou klenutou stříškou v ose každého štítově orientovaného křídla
- jednoduchá dřevěná stodola s nízkou střechou krytou eternitem

- nečitelné vročení ve štítě
detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší
mapě:
zpracovali:
v rámci:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je na parcele zachycen štítově orientovaný
objekt
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD SEVEROZÁPADU

DETAIL ŠTÍTU JIHOZÁPADNÍHO PRŮČELÍ OBYTNÉHO STAVENÍ

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-060-PAN
- ulice "Za Pánka"
- severní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.77591 2 N, 21 .91 7760 E

CELKOVÝ POHLED NA DŮM OD SEVEROZÁPADU

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. 54

- obytný dům
- stodola a další hospodářské stavby

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- okapově orientované obytné stavení
- stejně orientovaná rovnoběžná stodola v zadní části dvora, při východní straně dvora
štítově orientovaná kůlna
- terén mírně klesá k jihovýchodu
- vjezd na dvůr nekrytou branou
- podélná dispozice
- předpokládáme sklep či polosuterén
- obytný dům zděný, čelní stěna omítaná, s půdní nadezdívkou s větracími otvory
- štíty bedněné, jihovýchodní pobit lepenkou
- sedlová střecha kryta pálenou krytinou
- štítově orientovaná dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou eternitem
- omítaná budova v severovýchodní části dvora

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší
mapě:
zpracovali:
v rámci:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je zachycen na parcele štítově orientovaný
objekt v jiné situaci
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST Z ULICE OD JIHU

POHLED NA JIŽNÍ NÁROŽÍ OBYTNÉHO STAVENÍ

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-061 -PAN
- ulice "Za Pánka"
- severní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.775760 N, 21 .91 81 81 E

CELKOVÝ POHLED NA DŮM OD JIHOVÝCHODU

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. 53

- obytný dům
- kůlna

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- stavení s původním štítově orientovaným křídlem po severozápadní straně, a pozdější
hlavní okapově orientované uliční křídlo, tvoří dispocici ve tvaru písmene L
- konk na straně do dvora
- terén výrazně klesá k východu
- vjezd na dvůr nekrytou branou
- původně štítově orientované křídlo patrně trojdílné dispozice s konkem do dvora, k němu
podélné křídlo
- předpokládáme sklep či polosuterén
- obytný dům zděný, čelní stěna omítaná, s půdní nadezdívkou s větracími otvory
- jihovýchodní štít pobit šindelem
- sedlová střecha kryta pálenou krytinou
- komín v ose štítově orientovaného křídla, další komín krytý stříškou vychází v části střechy
obrácené do dvora

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší
mapě:
zpracovali:
v rámci:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je zachyceno štítově orientované křídlo na
severozápadní straně
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD SEVEROZÁPADU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-062-PAN
- ulice "Za Pánka"
- severní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.775204 N, 21 .91 91 83 E

CELKOVÝ POHLED NA DŮM OD JIHOVÝCHODU

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. 52 (starší označení 72)

- obytný dům

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší
mapě:
zpracovali:
v rámci:

- štítově orientované obytné stavení
- terén klesá k severovýchodu
- vjezd na dvůr nekrytou branou
- trojdílná dispozice s obíhajícím konkem
- dům má kamenný polosuterén
- obytný dům zděný, čelní stěna omítaná
- podlomenice ve štítě uličního průčelí
- polovalbová střecha kryta ze severozápadní strany pálenou krytinou, z jihovýchodní strany
plechem
- komín v ose domu krytý zděnou klenutou stříškou
- otevřený konk obíhající ze severozápadní a severovýchodní strany

- vročení 1 926 ve štítě mezi dvojcí půdních okének, pod středním slepým / nikou
- kovová tabulka s číslem popisným 72

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je dům zachycen nejspíše v kratší podobě
(ještě s dvoudílnou dispozicí).
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis)
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

DETAIL ULIČNÍHO PRŮČELÍ

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z ULICE OD ZÁPADU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-063-PAN
- ulice "Za Pánka"
- jižní strana ulice (pravá od kostela)
- GPS: 44.774724 N, 21 .91 9382 E

CELKOVÝ POHLED OD ZÁPADU

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. neznámé

- obytný dům, stodola, kůlna

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- okapově orientované obytné stavení
- štítově orientovaná stodola po západní straně dvora
- štítově orientovaná kůlna po východní straně dvora
- terén klesá k jihu až k východu
- vjezd na dvůr krytým průjezdem při východní zdi obytného stavení
- podélná dispozice
- předpokládáme polosuterén či suterén
- obytný dům zděný, čelní stěna omítaná, s půdní nadezdívkou s větracími otvory, východní
štít bedněný
- sedlová střecha s pálenou krytinou
- komín se zděnou klenutou stříškou vychází se střechy na sever od hřebene

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší
mapě:
zpracovali:
v rámci:

- na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je zachycena jiná, štítově orientovaná
budova při východní straně dvora (možná zachován zbytek zdi)
datum:
Vojtěch Černý (foto, popis), Michael Rykl (foto)
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

09/201 4

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED NA ULIČNÍ PRŮČELÍ DOMU

DETAIL OKNA V ULIĆNÍM PRŮČELÍ OBYTNÉHO STAVENÍ

CELKOVÝ POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD SEVEROVÝCHODU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-064-PAN
- ulice "Za Pánka"
- severní strana ulice (levá od kostela)
- GPS: 44.774903 N, 21 .91 961 2 E

CELKOVÝ POHLED OD JIHOZÁPADU

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. neznámé

- obytný dům
- stodola

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- štítově orientované obytné stavení
- k němu kolmo orientovaná stodola při severní straně dvora
- terén klesá k severu
- vjezd na dvůr nekrytou bránou
- patrně trojdílná dispozice s konkem do dvora při západní stěně
- předpokládáme polosuterén či suterén
- obytný dům přední část zděný, čelní stěna omítaná, zadní část roubená
- podlomenice ve štítě uličního průčelí
- severní štít pobit šindelem
- polovalbová střecha s plechovou krytinou
- komín se zděnou klenutou stříškou v ose stavby
- konk podél západní strany budovy, s komínem při severním konci
- stodola se zděnou východní částí s bedněným štítem, dřevěnou západní částí
- střecha u východní části stodoly s pálenou krytinou, u západní části s eternitovou krytinou

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je zachycena přinejmenším část půdorysu
současného domu
mapě:
zpracovali:
datum:
09/201 4
Vojtěch Černý (foto, popis)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED OD VÝCHODU, VLEVO ZADNÍ ŠTÍTOVÁ ZEĎ DOMU, VPRAVO STODOLA

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD SEVEROVÝCHODU

CELKOVÝ POHLED NA ŠTÍTOVĚ PRŮČELÍ OBYTNÉHO STAVENÍ OD JIHU

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD JIHOZÁPADU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-065-PAN
- ulice "Za Pánka"
- jižní strana ulice (pravá od kostela)
- GPS: 44.775082 N, 21 .920723 E

CELKOVÝ POHLED NA OBYTNOU ČÁST OD SEVERU

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. 49

- spojené 2 obytné objekty
- 3 stodoly
- další hospodářské objekty

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- dva spojené obytné objekty, jižní na půdorysu písmene L, severní tvaru písmene U, jedno
štítově orientované křídlo na severním konci celku, další dvě u sebe uprostřed
- okapově orientované stodoly na severním konci usedlosti a podél východní strany dvorů
- terén klesá k severu
- vjezdy na dvory obou částí kryté, průjezdy okapově orientovaných křídel
- 3 štítově orientované objekty patrně trojdílné dispozice spojené podélnými křídly
- přítomen polosuterén až patro
- obytná stavení zděná, omítaná
- podlomenice ve štítě uličního průčelí nejsevernější kolmé části
- polovalboové a sedlové střechy s plechovou a eternitovou
- komíny se zděnou klenutou stříškou
- konk podél severní strany severního štítově orientovaného křídla
- stodola po severní straně okapově orientovaná, smíšené stavby, krytá sedlovou střechou s
eternitovou krytinou

detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je zachyceno nejjižnější ze štítově
orientovaných křídel, další zobrazený dům při dnešní severní stodole již neexistuje
mapě:
zpracovali:
datum:
09/201 4
Vojtěch Černý (foto, popis)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

POHLED NA ULIČNÍ PRŮČELÍ OD JIHU

STODOLA PŘI SEVERNÍM KONCI, POHLED OD JIHOZÁPADU

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD SEVEROVÝCHODU

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD JIHOZÁPADU

INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ROVENSKO/RAVENSCA
jud. Caraș Severin, Rumunsko

inventární
kód:
lokalizace:

R-066-PAN
- ulice "Za Pánka"
- severní levá strana ulice
- GPS: 44.775273 N, 21 .920642 E

CELKOVÝ POHLED NA OBYTNOU ČÁST OD SEVERU

druh:

výčet
budov:

- usedlost, č.p. 50

- spojené 2 obytné objekty
- stodola
- další hospodářské objekty

orientace vůči
ulici:
orientace vůči
terénu:
vstup do areálu:
dispozice,
výškové
uspořádání:

konstrukce,
zjevné při
vnějším
pohledu:

- dva spojené obytné objekty dispozice tvaru písmene L tvořící dvůr
- okapově orientovaná stodola uzavírající severozápadní stranu dvora
- terén klesá k severu
- krytý vjezdy na dvůr průjezdem severní okapově orientované obytné části
- podélná dispozice
- přítomen suterén
- obytná stavení zděná, omítaná, uliční zeď s půdní nadezdívkou s větracími otvory
- štíty pobity lepenkou
- sedlové střechy kryté eternitovou krytinou
- komíny se zděnou klenutou stříškou jihovýchodně od hřebene střechy jihozápadní obytné
části
- stodola okapově orientovaná, smíšené stavby, střecha krytá eternitovou krytinou

- vročení 1 971
detaily
(speciality
hodné zřetele):
situace na starší - na Císařském otisku Stabilního katastru (1 874) je zachyceno jižní ze štítově orientovaných
křídel
mapě:
zpracovali:
datum:
09/201 4
Vojtěch Černý (foto, popis)
v rámci:
grant Studentské grantové soutěže ČVUT č. SGS1 4/1 58/OHK1 /2T/1 5

CÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1 874)

SROVNÁNÍ SOUČASNÉHO ORTOFOTA A C. OTISKU

ULIČNÍ PRŮČELÍ JIHOZÁPADNÍ OBYTNÉ ČÁSTI

CELKOVÝ POHLED NA USEDLOST OD SEVEROVÝCHODU

CELKOVÝ POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ OD JIHU
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Tento ale i další svazky mapujícího lidovou architekturu šesti česky hovořících vesnic
v rumunském Banátu najdete v digitální podobě na stránkách http://banat.ctverak.cz.

Tento svazek vznikl v rámci projektu mapujícího lidovou architekturu šesti česky hovořících vesnic v rumunském Banátu. V rámci projektu jsme se zaměřili na Svatou
Helenu, Gerník, Rovensko, Bígr, Eibentál a Šumici. Všechny tyto vsi se nacházejí
v pohořích nad levým břehem Dunaje, před soutěskou Železná vrata.
Rovensko založili hraničářští kolonisté v západní části pohoří Almăjului v roce 1827.
Ves se rozkládá na temenech čtyřech vzájemně se sbíhajících hřebenů, po kterých
jsou také vedeny jednotlivé ulice. Pro Rovensko je typická méně hustá zástavba poměrně rozlehlých usedlostí s oddělenými výminky. Oproti jiným studovaným vsím se
zde nachází množství proluk po zaniklých objektech. Mnoho ze zdejších obytných
stavení již prošlo modernizací, kdy bylo k vývojově starším štítově orientovaným domům přistavěno okapově orientované uliční křídlo. Řada stavení si však zachovala
výše řečený starší typ hmotového uspořádání.

