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Anotace: 

Sídla regionu Českolipska jsou bohatě prostoupena stavbami tradiční lidové architektury s převažujícím zastoupením nejrůznějších forem tzv. 

severočeského roubeného domu. Severočeský roubený dům je charakteristický roubenou konstrukcí obytných částí na pískovcové podezdívce, 

někdy doplněný o přízemní zděnou část chlévů. Řada staveb lidové architektury byla postupem času přestavována či jinak dotvářena, což 

zapříčinilo změny v jejich architektonickém výrazu. Prezentovaný mapový soubor poukazuje na míru zachovalosti, kterou lze v současnosti u 

objektů na Českolipsku, v regionu lidové architektury, sledovat.  

Mapový soubor je složen ze tří map sledujících typologii zachovalosti zástavby dle architektonického výrazu objektů ve třech vybraných sídlech 

Libereckého kraje – Mařenicích, Krompachu a Heřmanicích v Podještědí. Typologie členění objektů zástavby byla definována explicitně pro sídla 

Českolipska, která jsou specifická vysokým zastoupením staveb tradiční lidové architektury. Prezentované typologické členění objektů ve 

vybraných sídlech Libereckého kraje bylo provedeno na základě terénního šetření v listopadu 2011. Výsledky šetření byly zpracovány použitím 

GIS technologií (ArcGIS 9.3) 

Typologické členění objektů v sídlech dle zachovalosti jejich architektonického výrazu předpokládá rozdělení objektů v sídlech do pěti typů: 

A. - objekty vysoké zachovalosti, zpravidla lidové architektury, jejichž původní architektonický výraz je zachován. 

B. - objekty zachovalé, zpravidla lidové architektury, které i přes stavební úpravy prezentují původní historický typ stavby. 

C. - objekty, u nichž je i přes dosavadní stavební úpravy zachován původní architektonický výraz alespoň ve fragmentech.  

D. - objekty svým stavebním řešením a architektonickým výrazem nevhodné, nerespektující dochovaný původní architektonický výraz objektů v sídlech.  

E. - objekty rušivé, mající negativní vizuální projev, narušující harmonické vztahy a měřítko v sídle a okolí. 

 

Mapový soubor byl vytvořen použitím GIS technologií (ArcGIS 9.3). 
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Typologie  objektů  v  k.ú.  Mařenice  dle  zachovalosti  architektonického  výrazu °
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A.  -  objekty  vysoké  zachovalosti,  zpravidla  lidové  architektury,  
            jejichž  původní  architektonický  výraz  je  zachován.
B.  -  objekty  zachovalé,  zpravidla  lidové  architektury,  které  i  přes  
            stavební  úpravy  prezentují  původní  historický  typ  stavby.
C.  -  objekty,  u  nichž  je  i  přes  dosavadní  stavební  úpravy
          zachován  původní  architektonický  výraz  alespoň  ve  fragmentech.  
D.  -  objekty  svým  stavebním  řešením  a  architektonickým  výrazem
            nevhodné,  nerespektující  dochovaný  původní  architektonický  výraz  objektů  v  sídlech.  
E.  -  objekty  rušivé,  mající  negativní  vizuální  projev,  narušující  harmonické  vztahy  a  měřítko  v  sídle  a  okolí.

Zpracovala:
Ing.  Kamila  Svobodová,  KAGÚP  FŽP  ČZU  v  Praze,  2012
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Typologie  objektů  dle  zachovalosti  architektonického  výrazu:
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Typologie  objektů  v  k.ú.  Krompach  podle  zachovalosti  architektonického  výrazu °
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A.  -  objekty  vysoké  zachovalosti,  zpravidla  lidové  architektury,  
            jejichž  původní  architektonický  výraz  je  zachován.
B.  -  objekty  zachovalé,  zpravidla  lidové  architektury,  které  i  přes  
            stavební  úpravy  prezentují  původní  historický  typ  stavby.
C.  -  objekty,  u  nichž  je  i  přes  dosavadní  stavební  úpravy
          zachován  původní  architektonický  výraz  alespoň  ve  fragmentech.  
D.  -  objekty  svým  stavebním  řešením  a  architektonickým  výrazem
            nevhodné,  nerespektující  dochovaný  původní  architektonický  výraz  objektů  v  sídlech.  
E.  -  objekty  rušivé,  mající  negativní  vizuální  projev,  narušující  harmonické  vztahy  a  měřítko  v  sídle  a  okolí.

Zpracovala:
Ing.  Kamila  Svobodová

KAGÚP  FŽP  ČZU  v  Praze,  2012

Legenda

Typologie  objektů  dle  zachovalosti  architektonického  výrazu:
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Typologie  objektů  v  k.ú.  Heřmanice  v  Podještědí  podle  zachovalosti  architektonického  výrazu

°
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A.  -  objekty  vysoké  zachovalosti,  zpravidla  lidové  architektury,  
            jejichž  původní  architektonický  výraz  je  zachován.
B.  -  objekty  zachovalé,  zpravidla  lidové  architektury,  které  i  přes  
            stavební  úpravy  prezentují  původní  historický  typ  stavby.
C.  -  objekty,  u  nichž  je  i  přes  dosavadní  stavební  úpravy
          zachován  původní  architektonický  výraz  alespoň  ve  fragmentech.  
D.  -  objekty  svým  stavebním  řešením  a  architektonickým  výrazem
            nevhodné,  nerespektující  dochovaný  původní  architektonický  výraz  objektů  v  sídlech.  
E.  -  objekty  rušivé,  mající  negativní  vizuální  projev,  narušující  harmonické  vztahy  a  měřítko  v  sídle  a  okolí.

Zpracovala:
Ing.  Kamila  Svobodová

KAGÚP  FŽP  ČZU  v  Praze,  2012

Legenda
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