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

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

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

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

Šumice vznikla jako hraničářská kolonie při severovýchodním okraji masivu Almăjului 

v roce 1827. Ze šesti sledovaných obcí má jako jediná návesní prostor vřetenového 

tvaru, kterým protéká drobný potok. Zdejší zástavba je pevně semknutá kolem ústřed-

ního veřejného prostranství. Návesní frontu tvoří vzájemně těsně přiléhající okapově 

orientovaná obytná stavení. Ze současného ortofota vyplývá, že řada těchto domů má 

kromě návesního křídla ještě štítově orientovanou část. Obytných stavení s dochova-

ným vývojově starším štítovým uspořádáním je minimum. 
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„Děláme, co nás baví!“



ÚVOD

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

Šumice vznikla jako hraničářská kolonie při severovýchodním okraji masivu Almăjului 
v roce 1827.1 Ze šesti sledovaných obcí má jako jediná návesní prostor vřetenového tvaru, 
kterým protéká drobný potok. Zdejší zástavba je pevně semknutá kolem ústředního veřejného 
prostranství. Návesní frontu tvoří vzájemně těsně přiléhající okapově orientovaná obytná sta-
vení. Ze současného ortofota vyplývá, že řada těchto domů má kromě návesního křídla ještě 
štítově orientovanou část. Obytných stavení s dochovaným vývojově starším štítovým uspo-
řádáním je minimum. Pro území obce se zachovala historická katastrální mapa z roku 1874.2  
U řady usedlostí mapa zaznamenává i hospodářské stavby, její výpověď je v tomto ohledu 
pravděpodobně poměrně přesná.

Sběr dat v Šumici prováděl kolektiv v následujícím složení: Václav Fanta, Vojtěch Ruž-
batský, Jitka Tomiczková a Helena Vaňková. Ke každé usedlosti byla pořízena sada fotografií 
a zevrubný popis stávajícího stavu, převážně se jednalo o volně přístupné nebo viditelné ex-
teriéry. 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 zacho-
vat 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“, „víceúčelo-
vá hospodářská budova charakterem blízká stodole“, „kolna,“ apod. V obci neexistuje jednot-



1 Gecse, D.: Historie českých komunit v Rumunsku. Herrmann a synové, Praha, 2013, str. 37.
2 Mapa pravděpodobně vznikla v rámci pořizování tzv. Císařských otisků Stabilního katastru, 
projektu, kterým si civilní správa habsburské monarchie opatřovala data pro výpočet daní. 
Mapové dílo je uloženo v Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Caraş – Severin, Reşita, 
složka obce Sumiţa, Sumica, falu Szörény megyében, 1874.
3 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Landteam 2009, 
Geodis 2011

ná 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.3 

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

2. ČÍSELNÉ OZNAČENÍ DOMU

H - SVATÁ HELENA
R - ROVENSKO
B - BÍGR
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Š - ŠUMICE
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JIH - JIŽNÍ STRANA

S - - SEV022









INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. neznámé

- uprostřed návsi
- GPS: 44.962586 N;  22.184120 E

- stodola

Š-001-SEV

POHLED NA STODOLU Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapová

- v mírném svahu

- vrata ve střední části objektu

- přízemní stavení

- roubená konstrukce na částečné kamenné podezdívce

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakreslen obrys obdelníkové budovy, téměř 
překrývající půdorys existujícího objektu.

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



DETAIL KONSTRUKCE

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. neznámé

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.962779 N;  22.184206 E

- stodola - zřícenina

Š-002-SEV

POHLED NA STODOLU ZE DVORA



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- štítově, tvar do L

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není zakreslena žádná budova.

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 10
- staré čp. 10

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.962586 N;  22.184120 E

- obytné stavení 
- stodola 
- drobná hospodářská stavení

Š-003-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v rovině nad cestou

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- obytné stavení zděné, omítnuté 
- větrací okýnka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny dvě obdelníkové budovy. První, 
nespalná je příčně orientována, umístěna při hranici pozemku a oproti stávající budově  posu-
nutá k severu. Druhá, spalná je orientována podélně, umístěna v zadní části pozemku.

- letopočet Z .1948 nad vjezdem
- letopočet V.1970 nad vjezdem 
- fasáda zdobena kombinací rostlinného a geometrického ornamentu

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 11

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.962491 N;  22.184206 E

- obytné stavení 
- stodola 
- drobná hospodářská stavení

Š-004-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v rovině nad cestou

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakreslena obdelníková spalná budova na-
cházející se v zadní části  pozemku.

- secesní nádech oken 
- letopočet 1968 nad vjezdem 
- fasáda zdobena geometrickým ornamentem

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 12

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.962373 N; 22.184281 E

- obytné stavení 
- stodola 
- drobná hospodářská stavení

Š-005-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v rovině nad cestou

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není zakreslena žádná budova.

- secesní nádech oken

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 13

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.962270 N; 22.184345 E

- obytné stavení 
- stodola 
- drobná hospodářská stavení

Š-006-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- štítová orientace

- v mírném svahu

- mimo obytné stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- omítané obytné stavení, druh konstrukce není viditelný

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakreslena spalná obdelníková budova, ori-
entována příčně při hranici pozemku. Oproti stávající budově je posunutá v jižním směru.

- fasáda zdobena geometrickým ornamentem a římsou

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. neznámé

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.961940 N; 22.184463 E

-stodola (není jasné, ke kterému objektu 
patří)

Š-007-SEV

POHLED NA STODOLU Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- štítová orientace

- v rovině nad cestou

- neznámý

- roubená konstrukce na kamenné podezdívce

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není zakreslena žádná budova.

- spáry dřevěných profilů vyplněny montážní pěnou

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 15

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.961667 N; 22.184683 E

- obytné stavení
- další hosp. stavení

Š-008-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- rovina

- vjezd v levé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- obytné stavení zděné, omítnuté 
- větrací okýnka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je ve východní části pozemku zakreslena ob-
delníková, příčně orientovaná, spalná budova, částečně se překrývající s půdorysem existující 
budovy.

- letopočet 1968 umístěný nad vjezdem 
- fasáda zdobena rostlinným ornamentem

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 16
- staré čp. 16

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.961428 N; 22.185145 E

- obytné stavení
- další hosp. stavení

Š-009-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- rovina

- vjezd ve střední části obytného stavení 

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- obytné stavení zděné, omítnuté 
- větrací okýnka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je ve východní části pozemku zakreslena ob-
delníková, příčně orientovaná, spalná budova, částečně se překrývající s půdorysem existující 
budovy.

- fasáda zdobena bílým orámováním

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 17

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.961428 N; 22.185145 E

- obytné stavení
- stodola 

Š-010-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- rovina

- vjezd ve střední části obytného stavení 

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okýnka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny dvě obdelníkové budovy. První, 
nespalná je podélně orientována, umístěna v zadní části pozemku. Druhá, spalná je orientová-
na příčně, umístěna na hranici pozemku.

- letopočet 1960 umístěn na vjezdem 
- fasáda zdobena bílými pásy

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 18

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.961356 N; 22.185370 E

- obytné stavení
- stodola 

Š-011-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- rovina

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je ve východní části pozemku zakreslena ob-
delníková, příčně orientovaná, spalná budova, částečně se překrývající s půdorysem existující 
budovy.

- ozdobné prvky okapu 
- rolety

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 19

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.961238 N; 22.185638 E

- obytné stavení
- stodola 

Š-012-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- rovina

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je uprostřed pozemku zakreslena obdelníková, 
příčně orientovaná, spalná budova, částečně se překrývající s půdorysem existující budovy.

- ozdobné prvky okapu

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 20

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.961128 N; 22.185777 E

- obytné stavení
- stodola 

Š-013-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- rovina

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je ve východní části pozemku zakreslena ob-
delníková, příčně orientovaná, spalná budova, částečně se překrývající s půdorysem existující 
budovy.

- letopočet 1964 umístěn nad vjezdem

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 21

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.961128 N; 22.185777 E

- obytné stavení
- stodola 
- další hosp. stavby 

Š-014-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v mírném svahu

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je ve východní části pozemku zakreslena ob-
delníková, příčně orientovaná, spalná budova, částečně se překrývající s půdorysem existující 
budovy.

- fasáda zdobena geometrickým ornamentem

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 23

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.961063 N; 22.186013 E

- obytné stavení
- stodola 
- další hosp. stavby 

Š-015-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v mírném svahu

- vjezd ve střední části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- obytné stavení zděné, omítnuté 
- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny dvě obdelníkové budovy. První, 
nespalná je podélně orientována, umístěna při hranici pozemku. Druhá, spalná je orientována 
příčně, umístěna ve středu pozemku.

- fasáda zdobena pásy 
- bohatě dekorované dveře

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 24
- staré čp. 24

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.961074 N; 22.186120 E

- obytné stavení
- stodola 
- další hosp. stavby 

Š-016-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v mírném svahu

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- obytné stavení zděné, omítnuté 
- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakreslena nespalná, podélně orientováná 
budova, umístěna při hranici pozemku, částečně překrývající půdorys existující budovy.

- fasáda zdobena korunní římsou 
- ozdobná šambrána kolem okna a vrat

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 25

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960972 N; 22.186206 E

- obytné stavení
- stodola 
- další hosp. stavby 

Š-017-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- štítový, přestavěný na okapový v průběhu výstavby, cca 1915-1930 (informace pocházející od 
obyvatele objektu)

- v mírném svahu

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- obytné stavení zděné, omítnuté 
- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny dvě obdelníkové budovy. První, 
nespalná je podélně orientována, umístěna při hranici pozemku a oproti stávájící budově  posu-
nutá k severu. Druhá, spalná je orientována podélně, umístěna v zadní části pozemku.

- fasáda je zdobena hrubým pásem omítky, umístěným pod střechou

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 26

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960847 N; 22.186507 E

- obytné stavení
- stodola 
- další hosp. stavby 

Š-018-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový (rovnou postavený okapově orientovaný), do L

- v mírném svahu

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny dvě obdelníkové budovy. První, 
nespalná je příčně orientována, umístěna v prostoru pozemku, částečně překrývající stávající 
budovu. Druhá, spalná je orientována podélně, umístěna v zadní části pozemku.

- letopočet 1968 umístěný nad vjezdem 
- fasáda zdobena geometrickým dekorem

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 27

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960847 N; 22.186507 E

- obytné stavení
- stodola 
- další hosp. stavby 
- studna

Š-019-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v mírném svahu

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny dvě obdelníkové budovy. První, 
nespalná je příčně orientována, umístěna na hranici pozemku, částečně překrývající stávající 
budovu. Druhá, spalná je orientována podélně, umístěna v zadní části pozemku.

- bohatě dekorované dveře

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 28

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960782 N; 22.186711 E

- obytné stavení
- stodola 
- další hosp. stavby

Š-020-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v mírném svahu

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- obytné stavení zděné, omítnuté 
- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakreslena spalná, příčně orientováná budo-
va, umístěna v prostoru pozemku, částečně překrývající půdorys existující budovy.

- bohatě dekorované dveře

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 29

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960782 N; 22.186711 E

- obytné stavení
- stodola 
- další hosp. stavby

Š-021-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v mírném svahu

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není zakreslena žádná budova.

- fasáda zdobena římsičkami a geometrickým ornamentem

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 30
- staré čp. 30

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960771 N; 22.186818 E

- obytné stavení
- stodola 
- další hosp. stavby

Š-022-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v mírném svahu

- vjezd v levé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny tři spalné budovy, dvě jsou 
orientované příčně a jedna podélně. 

- ozdobné  šambrány

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. neznámé
- kostel

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960714 N; 22.187011 E

- kostel

Š-023-SEV

POHLED NA KOSTEL Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- čelní věžová orientace

- rovina nad cestou

- vstup předsíňkou z jihozápadu

- jednolodní dispozice se vstupní předsíní, sakristií a věží

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakreslena jedna spalná, obdelníková bu-
dova, orientována příčně a umístěna při hranici pozemku, s půdorysem kostela se nepřekrývá.

- zvonice

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



DETAIL VEDLE VCHODU

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. neznámé
- škola

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960444 N; 22.187505 E

- obytné stavení 

Š-024-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový

- v mírném svahu

- bez vjezdu

- polosuterén

- omítnuté stavení neznámé konstrukce

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakreslena jedna spalná, obdelníková budo-
va, orientována podélně a umístěna při hranici pozemku.

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. neznámé
- škola

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960524 N; 22.187312 E

- obytné stavení 
- wc

Š-025-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- ve dvoře rovina

- vjezd v pravé části stavení

- přízemní stavení občanské vybavenosti

- omítnuté stavení neznámé konstrukce

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakreslena jedna nespalná, obdelníková 
budova, orientována podélně a umístěna při hranici pozemku.

- fasáda dekorována profilovanou římsou

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



POHLED DO INTERIERU

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKU



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 33
- staré čp. 33

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960387 N; 22.187612 E

- obytné stavení 
- stodůlka

Š-026-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L, původně šťítový

- v mírném svahu

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není zakreslena žádná budova.

- letopočet 1955

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 34
- staré čp. 34

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960398 N; 22.187730 E

- obytné stavení 
- stodůlka

Š-027-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v mírném svahu

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- obytné stavení zděné, omítnuté 
- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny tři obdelníkové budovy. První, 
nespalná je podélně orientována, umístěna při hranici pozemku. Dvě spalné budovy, jedna 
orientována příčně, druhá podélně, jsou umístěny v prostoru pozemku. 
Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. neznámé

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960333 N; 22.187827 E

- obytné stavení 
- stodůlka

Š-028-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v mírném svahu

 - vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- obytné stavení zděné, omítnuté 
- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny tři obdelníkové budovy. První, 
nespalná je podélně orientována, umístěna při hranici pozemku. Dvě spalné budovy, jedna ori-
entována příčně, druhá podélně, jsou umístěny v prostoru a závěru pozemku. 

- fasáda dekorována pásy, okna šambránami

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 36

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960314 N; 22.187945 E

- obytné stavení 
- stodola

Š-029-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v mírném svahu

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny dvě obdelníkové budovy, čás-
tečně se překrývají se současnou stavbou. První, nespalná je podélně orientována, umístěna 
při hranici pozemku. Druhá, spalná orientována podélně je umístěna v zadní č. pozemku.

-  fasáda zdobena profilovanými pásy

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 37
- staré čp. 34

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960280 N; 22.188085 E

- obytné stavení 
- stodola

Š-030-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v mírném svahu

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- obytné stavení zděné, omítnuté 
- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny tři spalné, obdelníkové budovy. 
Dvě jsou orientované příčně, jedna z nich je umístěna na hranici, druhá v prostoru pozemku. 
Třetí, orientovaná podélně, se nachází v zadní části pozemku.

- fasáda je zdobena pásem v poloze římsy

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 38 
- staré čp. 38

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960200 N; 22.188257 E

- obytné stavení 
- stodola

Š-031-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L, původně pravděpodobně štítový

- rovina

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- obytné stavení zděné, omítnuté 
- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny tři obdelníkové budovy. První, 
nespalná je příčně orientována, umístěna při hranici pozemku. Dvě spalné budovy, jedna orien-
tována příčně, druhá podélně, jsou umístěny v prostoru a závěru pozemku. 

- letopočet 1946 umístěný nad vjezdem 
- bohatě dekorované dveře

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. neznámé

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960097 N; 22.188461 E

- obytné stavení 
- stodůlky

Š-032-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- štítová orientace

- rovina

- vjezd mimo obytné stavení

- polosuterén

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny dvě spalné, obdelníkové bu-
dovy. Obě jsou orientovány příčně, první, je umístěna na hranici pozemku. Druhá se nachází v 
prostoru pozemku.
Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. neznámé

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.959938 N; 22.188708 E

- obytné stavení 
- stodola

Š-033-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- rovina

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakreslena jedna spalná, odelníková, podél-
ně orientovaná budova, umístěná v zadní části pozemku.

- letopočet 1963 umístěný nad vjezdem

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 41
- staré čp. 88

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.959938 N; 22.188708 E

- obytné stavení 
- stodola 
- drobná hospodářská stvení

Š-034-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- terén návsi začíná mírně klesat k západu

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou  

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny tři spalné budovy, dvě jsou 
orientované příčně a jedna podélně. 

- nad vjezdem v omítce je umístěn letopočet 1963 

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 42
- staré čp. 39

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.959858 N; 22.188826 E

- obytné stavení 
- stodola 
- další hospodářská stavení

Š-035-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- terén návsi začíná mírně klesat k západu

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- obytné stavení zděné, omítnuté 
- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakrelena jedna spalná, podélně orientovaná 
budova v zadní části pozemku.

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 43

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.959858 N; 22.188826 E

- obytné stavení 
- stodola 
- další hospodářská stavení

Š-036-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- terén návsi začíná mírně klesat k západu

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou  
- východní stěna patrně dostavěna z tvárnic na podezdívce 

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakreslena jedna spalná, příčně orientovaná 
budova umístěná na hranici pozemku.

- fasáda zdobena ornamentem

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. neznámé
- staré čp. 41

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.959809 N; 22.188880 E

- obytné stavení 
- stodola

Š-037-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- štítové orientované obytné stavení

- terén se od návsi lehce zvedá směrem k domu (severu)

- bez vjezdu

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka na půdu
- obytné stavení zděné, omítnuté 
- sedlová střecha

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakreslena jedna spalná, obdelníková budo-
va, orientována podélně a umístěna v zadní části pozemku. 

- fasáda dekorována profilovanou římsou

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. neznámé
- staré čp. 42

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.959760 N; 22.188987 E

- obytné stavení 
- drobné hospodářské stavení

Š-038-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- štítové orientované obytné stavení

- terén se od návsi lehce zvedá směrem k domu (severu)

- bez vjezdu

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka na půdu
- obytné stavení zděné, omítnuté 
- sedlová střecha

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny tři obdelníkové, spalné budovy. 
První dvě jsou příčně orientovány. Třetí, orientována podélně, se nachází v zadní části pozem-
ku.

- fasáda dekorována profilovanou římsou

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 45

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.959551 N; 22.189309 E

- obytné stavení 
- stodola 
- další hospodářské budovy

Š-039-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- terén se od návsi lehce zvedá směrem k domu (severu)

- vjezd v levé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou 
- obytné stavení zděné, omítnuté 

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny dvě spalné, příčně orientované 
budovy, jedna je umístěna na hranici a druhá v prostoru pozemku.

- ozdobný okap 
- dekorovaná fasáda s ornamentem

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 46

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.959551 N; 22.189309 E

- obytné stavení 
- stodola

Š-040-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- terén se od návsi lehce zvedá směrem k domu (severu)

- vjezd v levé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není zakreslena žádná budova.

- letopočet 1966 umístěný na dekorovaném okapu

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 47
- staré čp. 45

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.959433 N; 22.189470 E

- obytné stavení 
- stodola

Š-041-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- terén se od návsi lehce zvedá směrem k domu (severu)

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakreslena jedna spalná budova, podélně 
orientována, umístěná na hranici pozemku.

- fasáda dekorovaná profilovanou římsou

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 48

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.959353 N; 22.189567 E

- obytné stavení 
- stodola
- další hospodářská stavení

Š-042-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- terén se od návsi lehce zvedá směrem k domu (severu)

- vjezd v pravé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není zakreslena žádná budova.

- fasáda dekorována geometrickým ornamentem

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 49

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.959296 N; 22.189674 E

- obytné stavení 
- stodola
- další hospodářská stavení

Š-043-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- terén se od návsi lehce zvedá směrem k domu (severu)

- vjezd v levé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny dvě spalné budovy. První příč-
ně orientovaná je umístěna na hranici pozemku, druhá podélně orientovaná se nachází v pro-
storu pozemku.

- fasáda dekorována geometrickým ornamentem
- rok opravy 1981 umístěný nad vjezdem

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 50

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.959254 N; 22.189760 E

- obytné stavení 
- stodola

Š-044-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v rovině

- vjezd v levé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) je zakreslena jedna spalná budova, podélně 
orientována, umístěná na hranici pozemku.

- ozdobné rámy oken
- letopočet na  ozdobném okapu 1981

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 51

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.959129 N; 22.190039 E

- obytné stavení 
- stodola

Š-045-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v rovině

- vjezd v levé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není zakreslena žádná budova.

- fasáda dekorována profilovanými římsičkami
- letopočet 1966 v omítce nad vjezdem 

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 54
- staré čp. 52

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.959274 N; 22.189693 E

- obytné stavení 

Š-046-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v rovině

- vjezd v levé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- obytné stavení zděné, omítnuté 
- větrací okénka pod střechou

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není zakreslena žádná budova.

- ozdobný okap 
- ozdobné rámy oken
- letopočet 1971 v omítce nad vjezdem 

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. neznámé
- pošta

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.958957 N; 22.190211 E

- obytné stavení 
- stodola

Š-047-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový, do L

- v rovině, směrem od návsi (na sever) terén mírně stoupá

- vjezd v levé části obytného stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není zakreslena žádná budova.

- ozdobný okap 
- plastická geometrická výzdoba fasády

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 57

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.958732 N; 22.189785 E

- drobné obytné stavení

S-048-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová

 -rovina

 -průjezd vpravo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, pravděpodobně zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) není na půdorysu usedlosti vyznačen žádný objekt.

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 58

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.958789 N; 22.189501 E

- obytné stavení
- stodola

S-049-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -rovina

 -průjezd uprostřed

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) je na půdorysu usedlosti vyznačen štítově orientovaný nespalný 
objekt, v zadní části pozemku je okapově orientovaný spalný objekt.

- nápadně dlouhý - na prostoru, který v Šumici obvykle náleží dvěma domům

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 59

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.958827 N; 22.189335 E

- obytné stavení
- stodola

S-050-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -rovina

 -průjezd vpravo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, pravděpodobně zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) není na půdorysu usedlosti vyznačen žádný objekt.

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 60

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.958835 N; 22.189228 E

- obytné stavení
- stodola

S-051-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -rovina

 -vjezd vpravo

 -přízemní

Na stabilním katastru (1874) je na půdorysu usedlosti vyznačen štítově orientovaný spalný 
objekt.

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 61

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.958869 N; 22.189061E

- obytné stavení
- stodola

S-052-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -rovina

 -průjezd vpravo

 -polosuterén

- obytný dům je omítaný, zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) je na půdorysu usedlosti vyznačen štítově orientovaný spalný 
objekt.

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 62

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.958869 N; 22.189061 E

- obytné stavení na severní straně dvora
- pravděp. stodola na jižní straně dvora

S-053-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -obytné stavení na severní straně dvora, okapově orientované k ulici
 -do L napojené další stavení 

 -rovina

 -vjezd ze severu z návsi, při pohledu z návsi vpravo

 -obytné stavení je přízemní bez polosuterénu

- obytné stavení: - omítané, zděné z nepálených cihel
  - střecha sedlová, pálená krytina z drážkových tašek
  - podkrovní větrací otvory
  -štít svisle bedněný prkny
  - okapy plechové, zdobené

 -na ozdobné destičce na okapu vročení 1981

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 63
- starší čp. 63

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.958869 N; 22.189061 E

- obytné stavení
- stodola

Š-63/63

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -rovina

 -průjezd vpravo

 -polosuterén

- obytný dům je omítaný
- sedlová střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do suterénu a do podkroví

Na stabilním katastru (1874) na místě současné obytné budovy není značen žádný objekt.

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 64

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.958941 N; 22.188841 E

- obytné stavení
- stodola

S-055-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -rovina

 -průjezd vpravo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, pravděpodobně zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) je na půdorysu usedlosti vyznačen štítově orientovaný spalný 
objekt.

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 65

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.958983 N; 22.188702 E

- obytné stavení
- stodola

S-056-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -rovina

 -průjezd vpravo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) není na půdorysu usedlosti vyznačen žádný objekt.

- nad vjezdem vročení 1968

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 66

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.959009 N; 22.188616 E

- obytné stavení
- stodola

S-057-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -rovina

 -průjezd vlevo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) je na půdorysu usedlosti vyznačen štítově orientovaný spalný 
objekt.

- nad vjezdem vročení 1966

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 67

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.959089 N; 22.188326 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-058-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do U

 -rovina

 -průjezd vlevo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) je na půdorysu usedlosti vyznačen štítově orientovaný spalný ob-
jekt, v zadní části pozemku je okapově orientovaný spalný objekt.

- nad vjezdem vročení 1968

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 68

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.959138 N; 22.188224 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-059-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do U

 -mírný svah

 -průjezd vpravo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný
- větrací otvory do podkroví
- střecha krytá pálenými taškami

Na stabilním katastru (1874) na místě současné obytné budovy není vyznačen žádný objekt, 
pouze v zadní části pozemku je okapově orientovaný spalný objekt.

- nad vjezdem vročení 1968

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 69

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.959176 N; 22.188133 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-060-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -mírný svah

 -průjezd vpravo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, pravděpodobně zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) je na půdorysu usedlosti vyznačen štítově orientovaný spalný 
objekt.

- liniové štukové zdobení fasády

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 70

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.95923 N; 22.188026 E

- obytné stavení

S-061-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová

 -rovina

 -dveře vpravo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, zděný z nepálených cihel
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) není na půdorysu usedlosti vyznačen žádný objekt.

- stavení nemá vlastní průjezd, pouze jednoduché vchodové dveře přibližně půl metru nad 
úrovní terénu
-štukové liniové zdobení fasády včetně římsy

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 70A

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.95923 N; 22.188026 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-062-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -mírný svah

 -průjezd vpravo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, pravděpodobně zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) je na půdorysu usedlosti vyznačen štítově orientovaný spalný ob-
jekt, v zadní části pozemku je okapově orientovaný spalný objekt.

-nově opravená fasáda

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 71

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.959343 N; 22.187811 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-063-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -mírný svah

 -vjezd vlevo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) není na půdorysu usedlosti vyznačen žádný objekt.

- zdobené klempířské prvky

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 72
- staré čp. 72 a starší 67

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.959408 N; 22.187683 E

- obytné stavení
- drobná hospodářská stavení

S-064-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -mírný svah

 -průjezd vpravo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, zděný z nepálených cihel
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) je na místě současné obytné budovy štítově orientované stavení,   
je vyznačeno jako spalné.

- lineární zdobení fasády

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 73

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.95951 N; 22.187452 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-065-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -mírný svah

 -průjezd vlevo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) je na půdorysu usedlosti vyznačen štítově orientovaný spalný ob-
jekt, v zadní části pozemku je okapově orientovaný spalný objekt.

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 74

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.959548 N; 22.187318 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-066-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -mírný svah

 -průjezd vlevo

 -polosuterén

- obytný dům je omítaný, zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do suterénu

Na stabilním katastru (1874) není na místě současné obytné budovy žádný objekt, v zadní části 
pozemku je okapově orientovaný spalný objekt.

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 75

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.959617 N; 22.1872 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-067-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

- okapová, do L

- rovina

- průjezd vpravo

- polosuterén

- obytný dům je omítaný
- sedlová střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory při zemi
- zasklené větrací otvory do podkroví 

Na stabilním katastru (1874) je na místě současné obytné budovy značen štítově orientovaný 
spalný objekt, v zadní části pozemku je okapově orientovaná spalná budova.

- stejná barevnost i úprava fasády jako u domu X/75

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- současné čp. neznámé
- staré čp. 75

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.959685 N; 22.187071 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-068-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

- okapová, do L

- rovina

- vjezd vpravo

- přízemní

- obytný dům je omítaný
- zasklené větrací otvory do podkroví
- střecha krytá pálenými taškami
- ke krytí oken použity rolety

Na stabilním katastru (1874) na místě současné obytné budovy není žádné stavení.

- vročení 1960
- stejná barevnost i úprava fasády jako u domu 75/X

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 76

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.959753 N; 22.186942 E

- obytné stavení
- drobná hospodářská stavení

S-069-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová

 -mírný svah

 -vjezd vpravo

 -polosuterén

- obytný dům je omítaný
- sedlová střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory při zemi
- komín zděný

Na stabilním katastru (1874) je na místě současné obytné budovy značen spalný objekt.

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 77

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.959799 N; 22.18683 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-070-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -mírný svah

 -vjezd vlevo

 -polosuterén

- obytný dům je omítaný, zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví
- větrací otvory do suterénu

Na stabilním katastru (1874) je na části půdorysu současné obytné budovy štítově orientovaný 
objekt, je vyznačeno jako spalné.

- liniové štukové zdobení fasády

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 78

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.959898 N; 22.186663 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-071-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -mírný svah

 -průjezd vlevo

 -polosuterén

- obytný dům je omítaný, zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví
- větrací otvory do suterénu

Na stabilním katastru (1874) není na místě současné obytné budovy žádný objekt.

- výrazné liniové a ornamentální zdobení fasády

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 79

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.959989 N; 22.186465 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-072-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -rovina

 -průjezd vpravo

 -jednopatrový

- obytný dům neomítaný, zděný z pálených cihel
- střecha krytá pálenými taškami

Na stabilním katastru (1874) je na místě současné obytné budovy štítově orientované stavení,   
je vyznačeno jako spalné.

- vročení 1983 - provizorně zapsáno vpravo nad průjezdem na severním nároží
- pravděpodobně nedávno zvednutý o patro

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 80
- starší čp. 80

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.960042 N; 22.186358 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-073-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -mírný svah

 -vjezd vpravo

 -polosuterén

- obytný dům je omítaný
- čtvercové větrací otvory do podkroví, jeden větrací otvor při zemi
- střecha krytá pálenými taškami

Na stabilním katastru (1874) je na místě současné obytné budovy štítově orientované stavení,   
je vyznačeno jako spalné.

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 81

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.960087 N; 22.186261 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-074-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -mírný svah

 -průjezd vpravo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, pravděpodobně zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví
- větrací otvory do suterénu

Na stabilním katastru (1874) je na půdorysu usedlosti vyznačen spalný objekt.

- liniová výzdoba fasády

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 82

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.960114 N; 22.186148 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-075-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -ve svahu

 -vjezd vpravo

 -polosuterén

- obytný dům je bíle omítaný
- větrací otvory do podkroví
- větrací otvor do suterénu
- střecha krytá pálenými taškami

Na stabilním katastru (1874) není na půdorysu usedlosti vyznačen žádný objekt.

- jemné lineární štukové zdobení fasády

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 83

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.960213 N; 22.185965 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-076-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -štítová

 -rovina

 -vjezd v ohradní zdi vpravo od domu

 -zvýšené přízemí

- obytný dům je omítaný, zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- zasklená větrací okénka do podkroví

Na stabilním katastru (1874) není na půdorysu usedlosti vyznačen žádný objekt.

- v Šumici neobvyklé uspořádání obytného domu vedle ohradní zdi s vjezdem
- výrazné liniové a ornamentální zdobení fasády domu i ohradní zdi
- zdobené žlaby

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

-objekt bez známého čp.

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.960334 N; 22.185772 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-077-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová

 -rovina

 -průjezd uprostřed

 -přízemní

- obytný dům je omítaný
- sedlová střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) na místě obytné budovy není značen žádný objekt, v zadní části 
pozemku je okapově orientovaná spalná budova.

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 84
- starší čp. 84

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.960395 N; 22.185633 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-078-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do U

 -svah

 -průjezd vlevo

 -polosuterén

- obytný dům je omítaný, pravděpodobně zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví
- větrací otvory do suterénu

Na stabilním katastru (1874) není na půdorysu usedlosti vyznačen žádný objekt.

- liniově zdobená fasáda

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 85

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.960471 N; 22.185547 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-079-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -svah

 -průjezd vpravo

 -polosuterén

- obytný dům je omítaný
- sedlová střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory při zemi

Na stabilním katastru (1874) je na místě současné obytné budovy značen štítově orientovaný 
spalný objekt, v zadní části pozemku je okapově orientovaná spalná budova.

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 86

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.960562 N; 22.185418 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-080-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -svah

 -vjezd vlevo

 -polosuterén

- obytný dům je omítaný, pravděpodobně zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví
- větrací otvory do suterénu

Na stabilním katastru (1874) není na půdorysu usedlosti vyznačen žádný objekt, pouze v zadní 
části pozemku je okapově orientovaný spalný objekt.

- linová výzdoba fasády

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 87

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.96063 N; 22.185311 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-081-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -svah

 -průjezd vlevo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný
- sedlová střecha krytá pálenými taškami

Na stabilním katastru (1874) je na místě současné obytné budovy značen menší, štítově orien-
tovaný spalný objekt, v zadní části pozemku je okapově orientovaná spalná budova.

- lineární štukové zdobení fasády

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost pravděpodobně s čp. 88 (neo-
věřeno)

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.960721 N; 22.185214 E

- obytné stavení
- drobná hospodářská stavení

S-082-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -mírný svah

 -průjezd vlevo

 -přízemní

- dům byl omítaný, zděný

Na stabilním katastru (1874) není na půdorysu usedlosti vyznačen žádný objekt.

- ruina

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 89

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.960797 N; 22.185043 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-083-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do L

 -mírný svah

 -průjezd uprostřed

 -přízemní

- obytný dům je omítaný
- čtvercové větrací otvory do podkroví
- střecha krytá pálenými taškami

Na stabilním katastru (1874) je na části půdorysu současné obytné budovy vyznačen štítově 
orientovaný nespalný objekt.

- nápadně široká usedlost na půdorysu, který je v Šumici obvyklý pro usedlosti dvě

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 90
- starší popisné číslo 85

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.960926 N; 22.184882 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-084-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová

 -mírný svah

 -průjezd vlevo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný
- sedlová střecha krytá pálenými taškami

Na stabilním katastru (1874) na místě současné obytné budovy není značen žádný objekt, 
pouze v zadní části pozemku je spalná budova.

- jednoduché zdobení oken rámováním

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 91

- od východu jižní (levá) strana návsi
- GPS: 44.96104 N; 22.184721 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-085-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapová, do U

 -mírný svah

 -vjezd vlevo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, pravděpodobně zděný
- střecha krytá pálenými taškami
- větrací otvory do podkroví

Na stabilním katastru (1874) není na půdorysu usedlosti vyznačen žádný objekt.

-liniově zdobená fasáda
-nad vjezdem ve štukovém poli vročení 1982

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 94

- v extravilánu obce, SZ od záp. konce vsi
- GPS: 44.961534 N; 22.183626 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-086-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z CESTY



orientace vůči 
cestě:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

- okapově orientovaný obytný dům, do L
- okapově stodola

 -strmý svah

-průjezdem uprostřed domu

 -přízemní

- obytný dům je omítaný
- zasklené větrací otvory do podkroví
- střecha krytá pálenými taškami

Na stabilním katastru (1874) na místě současné obytné budovy není žádné stavení.

- okna jsou opatřena mříží
- liniová štuková výzdoba

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost bez čp.

- v extravilánu obce
- GPS: 44.960987 N; 22.183712 E

- obytné stavení
- stodola
- drobná hospodářská stavení

S-087-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z CESTY



orientace vůči 
cestě:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -okapově orientovaný obytný dům, do L

 -rovina

-vjezdem vlevo

 -přízemní

- obytný dům je omítaný, zděný
- střecha krytá pálenými taškami

- stodola rámové konstrukce, bedněná prkny
- střecha krytá pálenými taškami

Na stabilním katastru (1874) na místě současné obytné budovy není žádné stavení.

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. neznámé
- kulturní dům

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.960383 N; 22.187237 E

- stavení 

Š-088-SEV



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- okapový

- v mírném svahu

- vstup do objektu z jihovýchodu

- jednopodlažní objekt

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) není zakreslena žádná budova.

- plastová okna a dveře

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost čp. 14

- od východu severní (pravá) strana návsi
- GPS: 44.961876 N; 22.184565 E

- obytné stavení
- další hosp. stavení 
- stodola

Š-089-SEV

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

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

- štítová orientace

- rovina nad cestou

- mimo obytné stavení

- polosuterén 
- přízemní obytné stavení

- omítané obytné stavení, druh konstrukce není viditelný

Na Císařském otisku Stabilního katastru (1874) jsou zakresleny dvě obdelníkové budovy. První, 
nespalná je příčně orientována, umístěna při hranici pozemku a oproti stávající budově  posu-
nutá k severu. Druhá, spalná je orientována podélně, umístěna v zadní části pozemku.

- plastová okna

Vašek Fanta (foto), Helena Vaňková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- současné čp. není známé
- staré čp. 51

- v extravilánu obce, jižně od východního
konce
- GPS: 44.958095 N; 22.18942 E

- obytné stavení

S-090-JIH

POHLED NA STAVENÍ Z CESTY



orientace vůči 
cestě:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -štítově orientovaný obytný dům

 -rovina

-brankou pro pěší vpravo od domu

 -přízemní

- omítaný obytný dům, zděný z cihel
- střecha krytá plechem

Na stabilním katastru (1874) není zakreslený žádný objekt.

- pilastry zdobená omítka šťítu

Vašek Fanta (foto), Jitka Tomiczková (popis) 9/2014

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- ruina usedlosti, čp. nerozluštitelné

- SZ část vsi, S strana údolí
- GPS: 44.964180°N, 22.182322°E

- obytné stavení
- 2x hospodářské stavení

S-091-SEV

POHLED Z ULICE



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -štítová

 -mírný svah

 -vrata v plaňkovém plotu

 -zřejmě trojprostorový dům

obytné stavení: kamenná podezdívka, zbytky stěn zděných z cihel (zřejmě nepálených)
hospodářská stavení: dochovány jen kamenné podezdívky

objekt není na SK zakreslen

Vašek Fanta 10/2017

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, čp. 96/55

SZ část vsi, J strana údolí,
GPS: 44.963379°N, 22.181461°E

obytné stavení, zřejmě i pozůstatek hos-
podářského stavení

S-092-JIH

POHLED ZE ZAHRADY



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

- štítová

- rovina

- nedochovaný / zřejmě to bývala vrata v plaňkovém plotu, ale dnes tam nic není

 -dvouprostorový dům, vstup z boku

kamenná podezdívka, stěny zděné z cihel, SV šít zděný, JZ štít bedněný, střešní krytina pále-
ná taška

objekt není na SK zakreslen

objekt byl zpracován podrobnější průzkum (dům „U Sudu“), v objektu byly odebrány dendro-
vzorky

Vašek Fanta 10/2017

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- ruina usedlosti bez čp.

SZ část vsi, J strana údolí
GPS: 44.962636°N, 22.182446°E

ruina obytného stavení, hospodářské 
stavení, zbytky dalších budov

S-093

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 - zřejmě štítová

 - mírný svah

 - nedochovaný / zřejmě to bývala ulička mezi obytným stavením a další budovou

- zřejmě dvoj/trojprostorový dům

obytné stavení: podezdívku nelze určit, stěny zděné z zřejmě nepálených cihel; hospodářské 
stavení v zadní části parcely: stěny zděné z cihel, střešní krytina pálené tašky, bedněná půdní 
nadezdívka; zbytek stavení v přední části parcely: kamenná podezdívka

objekt není na SK zakreslen

v objektu byly odebrány dendrovzorky

Vašek Fanta 10/2017

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- ruina usedlosti bez čp.

SZ část vsi, J strana údolí
GPS: 44.962279°N, 22.183028°E

nelze přesně určit (ruina zarostlá křovím)

S-094-JIH

POHLED NA OBYTNÉ STAVENÍ Z NÁVSI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

- zřejmě okapová

- rovina / mírný svah

- nedochovaný

- nelze bez bližšího průzkumu určit

- kamenná podezdívka, zbytky stěn zděných z cihel

objekt není na SK zakreslen

Vašek Fanta 10/2017

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, čp. nezjištěno

SZ část vsi, S strana údolí
GPS: 44.963875°N, 22.182651°E

- jedna budova

S-095-SEV

 USEDLOST NEMÁ FOTOGRAFICKOU DOKUMENTACI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -štítová

 -mírný svah

- nezkoumáno

- nezkoumáno

- nezkoumáno

objekt není na SK zakreslen

objekty S-095 a S-096 možná patří pod jednu usedlost

Vašek Fanta 10/2017

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, čp. nezjištěno

SZ část vsi, S strana údolí
GPS: 44.963750°N, 22.182726°E

- jedna budova

S-096-SEV

 USEDLOST NEMÁ FOTOGRAFICKOU DOKUMENTACI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

- okapová

 -mírný svah

- nezkoumáno

- nezkoumáno

- nezkoumáno

objekt není na SK zakreslen

objekty S-095 a S-096 možná patří pod jednu usedlost

Vašek Fanta 10/2017

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- usedlost, čp. nezjištěno

SZ část vsi, S strana údolí
GPS: 44.963406°N, 22.183284°E

- jedna budova

S-097-SEV

 USEDLOST NEMÁ FOTOGRAFICKOU DOKUMENTACI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -štítová

 -mírný svah

- nezkoumáno

- nezkoumáno

- nezkoumáno

objekt není na SK zakreslen

Vašek Fanta 10/2017

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- ruina usedlosti, čp. nezjištěno

SZ část vsi, S strana údolí
GPS: 44.962991°N, 22.183647°E

- jedna budova

S-098-SEV

 USEDLOST NEMÁ FOTOGRAFICKOU DOKUMENTACI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -štítová

 -mírný svah

- nezkoumáno

- nezkoumáno

- nezkoumáno

objekt není na SK zakreslen

Vašek Fanta 10/2017

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



INVENTÁRNÍ KARTA URBANISTICKÉHO PRŮZKUMU

ŠUMICE/SUMIŢA
jud. Caraş Severin, Rumunsko

inventární 
kód: druh:

lokalizace: výčet
budov:

- ruina usedlosti, čp. nezjištěno

SZ část vsi, S strana údolí
GPS: 44.964319°N, 22.182014°E

-obytné stavení
-hospodářské stavení

S-099-SEV

 USEDLOST NEMÁ FOTOGRAFICKOU DOKUMENTACI



orientace vůči 
návsi:

orientace vůči 
terénu:

vstup do areálu:

dispozice, výško-
vé uspořádání:

konstrukce zjev-
né při vnějším 
pohledu:

detaily (speciality 
hodné zřetele):

situace na starší 
mapě:

zpracovali: datum:

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

 -štítová

 -rovina

- nedochováno, zřejmě vrata

- zřejmě dvoj/trojprostorový dům

- nezkoumáno

objekt není na SK zakreslen

Vašek Fanta 10/2017

SROVNÁNÍ ORTOFOTA A CÍS. OTISKUCÍSAŘSKÝ OTISK STABILNÍHO KATASTRU (1874)



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

▲Š-001; ▼Š-008



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

Š-003, Š-004, Š-005, Š-006



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

▲Š-024 (zelená fasáda), Š-025 (vpravo od zelené fasády), ▼Š-026



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

▲ Š-031, ▼Š-029 (třetí zprava), Š-030 (druhý zprava za topolem)



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

Š-031, Š-032, Š-033



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

Š-035 a Š-036



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

Š-037 (vlevo) a Š-038 (vpravo)



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

▲ Š-039 a ▼ Š-041 



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

▲ Š-043, Š-044 a ▼ Š-044, Š-045 



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

Š-047



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

▲ Š-048 a ▼Š-055



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

▲ Š-048 a ▼ Š-055, Š-056



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

▲ Š-057 a ▼ Š-058 A Š-059



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

▲ Š-060 a ▼ Š-061



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

▲ Š-062 a ▼ Š-065, Š-066, Š-067, Š-068, Š-069



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

▲ Š-068, Š-069, Š-070 a ▼ Š-073



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

▲ Š-074, Š-075 a ▼ Š-076



FOTOGRAFICKÁ PŘÍLOHA (aktuální snímky z října 2017)

▲ Š-077, Š-078, Š-079, Š-080, Š-081, Š-082, Š-083 a ▼ Š-087
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Tento a další svazky mapující lidovou architekturu šesti česky hovořících vesnic 
v rumunském Banátu najdete také v digitální podobě na stránkách 
http://banat.ctverak.cz.
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Tento svazek vznikl v rámci projektu mapujícího lidovou architekturu šesti česky ho-

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

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

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

Šumice vznikla jako hraničářská kolonie při severovýchodním okraji masivu Almăjului 

v roce 1827. Ze šesti sledovaných obcí má jako jediná návesní prostor vřetenového 

tvaru, kterým protéká drobný potok. Zdejší zástavba je pevně semknutá kolem ústřed-

ního veřejného prostranství. Návesní frontu tvoří vzájemně těsně přiléhající okapově 

orientovaná obytná stavení. Ze současného ortofota vyplývá, že řada těchto domů má 

kromě návesního křídla ještě štítově orientovanou část. Obytných stavení s dochova-

ným vývojově starším štítovým uspořádáním je minimum. 

URBANISTICKÝ PRŮZKUM ČESKÉ VESNICE V RUMUNSKÉM BANÁTU

Š U M I C E
I N V E N T Á R N Í  K A R T Y

JITKA TOMICZKOVÁ, HELENA VAŇKOVÁ A KOL.


