Zásady ochrany pamiatkového územia – aktualizácia
Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Veľké Leváre – Habánsky dvor

K Fotodokumentácia
Foto č.
1. Pohľad na pamiatkovú rezerváciu zo severovýchodu, z priestranstva Vansovej ulice
mimo pamiatkovej rezervácie. (G. Habáňová, 11/2005)
2. Pohľad do Habánskeho rínku zo severovýchodu, vpravo je habánsky dom so súp. č. 69 rím. kat. kaplnkou, zasvätenou Návšteve Panny Márie, tzv. Habánskou kaplnkou a so
súp. č. 70 – 71. V popredí nevhodná výsadba borovice čiernej (Pinus nigra). (G.
Habáňová, 03/2006)
3. Pohľad do Habánskeho rínku zo severovýchodu na habánsky dom so súp. č. 67 – 68,
vľavo vidno výsek z domu súp. č. 59. (G. Habáňová, 03/2006)
4. Habánske domy súp. č. 67-68 a súp. č. 69 – 70/71 s Habánskou kaplnkou v čele.
Pohľad na južnú a západnú stranu Habánskeho rínku z východnej strany rínku. Po ľavej
strane komunikácie pozdĺž domov súp. č. 67 a 68 výsadba ovocných drevín na verejnom
priestranstve. (G. Habáňová, 03/2006)
5. Dom súp. č. 59 (18. stor.) v priestore Habánskeho rínku. Pohľad z juhu. Chýbajúci prvok
vysokej zelene. (G. Habáňová, 11/2005)
6. Východná strana Habánskeho rínku s domom súp. č. 60 (20. stor.) s habánskym domom
súp. č. 62 južne. Pohľad z priestoru „rínku“ na východ. Po oboch stranách komunikácie,
medzi súp. č. 59 a 67 výsadba ovocných drevín na verejnom priestranstve. (G.
Habáňová, 11/2005)
7. Východná strana Habánskeho rínku s domom súp. č. 61 (koniec 19. stor.). Pohľad
z priestoru „rínku“ na východ. Chýbajúca výsadba stromov v záhrade aj na verejnom
priestranstve. (G. Habáňová, 11/2005)
8. Východná strana Habánskeho rínku s domom súp. č. 60 (20. stor.) a habánskym domom
súp. č. 62 južne. Pohľad z priestoru „rínku“ na východ. Priestor navrhovaný pre výsadbu
ovocných stromov. (G. Habáňová, 11/2005)
9. Pohľad na pôvodné pozdĺžne priestranstvo južne od Habánskej kaplnky. Zľava doprava
vidno Habánsku kaplnku, štítové priečelie habánskeho domu súp. č. 68, šopu (koniec
19. stor.) Pohľad od domu súp. č. 80 na východ. (G. Habáňová, 03/2006)
10. Pohľad na pôvodné pozdĺžne priestranstvo južne od Habánskej kaplnky. Na ľavo vidno
šopu k súp. č. 68 (koniec 19. stor.), ľudový dom súp. č. 85 (koniec 19. stor.) a habánsky
dom súp. č. 86. Vpravo vidno habánsky dom súp. č. 84. Pohľad od Habánskej kaplnky
na juh. Nad korunami ovocných stromov priehľad do krajiny. V strede rušivý moment
smreka pred domom súp. č. 96. Výsadba pyramidálnych topoľov v pozadí z konca 19.
storočia. (G. Habáňová, 03/2006)
11. Zástavba na východnej strane pozdĺžneho priestranstva južne od Habánskej kaplnky:
Habánsky dom súp. č. 68. (G. Habáňová, 11/2005)
12. Zástavba na východnej strane pozdĺžneho priestranstva južne od Habánskej kaplnky:
Šopa (koniec 19. stor.) k habánskemu domu súp. č. 68. Mohutný jedinec orecha vo dvore
tohto domu. (G. Habáňová, 03/2006)
13. Zástavba na východnej strane pozdĺžneho priestranstva južne od Habánskej kaplnky:
Ľudový dom súp. č. 85 a habánsky dom súp. č. 86. Výsadba ovocných stromov pred
domom súp. č. 85 a v záhrade domu súp. č. 86. (G. Habáňová, 11/2005)
14. Zástavba na východnej strane pozdĺžneho priestranstva južne od Habánskej kaplnky:
Ľudový dom súp. č. 85. a starý orech pred domom. (G. Habáňová, 11/2005)

15. Zástavba na východnej strane pozdĺžneho priestranstva južne od Habánskej kaplnky:
Habánsky dom súp. č. 86 s obecnou studňou. V pravo od domu nevhodná výsadba
stálezelených stromov z konca 20. storočia. (G. Habáňová, 03/2006)
16. Zástavba na východnej strane pozdĺžneho priestranstva južne od Habánskej kaplnky:
Dom súp. č. 87 a s garážou. V jeho okolí výsadba stálezelených a neúžitkových
listnatých stromov, ako rušivé prvky svojho okolia. (G. Habáňová, 11/2005)
17. Zástavba na západnej strane pozdĺžneho priestranstva južne od Habánskej kaplnky:
Ľudový dom súp. č. 92. (G. Habáňová, 03/2006)
18. Zástavba na západnej strane pozdĺžneho priestranstva južne od Habánskej kaplnky:
Súpisné čísla 93-94-95 (z ľava doprava), vznikli úpravami (súp. č. 93, 95) a radikálnou
prestavbou (súp. č. 94) pôvodného habánskeho domu. Ovocné stromy na verejnom
priestranstve nevhodne doplnené výsadbou smreka pred domom súp. č. 93. (G.
Habáňová, 11/2005)
19. Zástavba na západnej strane pozdĺžneho priestranstva južne od Habánskej kaplnky:
Dom súp. č. 90 (20. stor.). Priestor navrhnutý na výsadbu izolačnej zelene v súvislosti
s domom súp. č. 91. (G. Habáňová, 11/2005)
20. Zástavba na západnej strane pozdĺžneho priestranstva južne od Habánskej kaplnky:
Habánsky dom súp. č. 91 a súpisné čísla 92, 93-94-95. Rušivý moment (výška, habitus)
stálezelených a neúžitkových drevín vo vzťahu ku charakteru zástavby. (G. Habáňová,
11/2005)
21. Zástavba na západnej strane pozdĺžneho priestranstva južne od Habánskej kaplnky:
Habánsky dom súp. č. 91. Pohľad na štít zo severu. Rušivý moment staršieho smreka
(pol.20. stor.) v blízkosti objektu. (G. Habáňová, 11/2005)
22. Zástavba na západnej strane pozdĺžneho priestranstva južne od Habánskej kaplnky:
Habánsky dom súp. č. 91. Pohľad na vstupnú pozdĺžnu stranu z východu. (G.
Habáňová, 03/2006)
23. Zástavba v priestranstve juhozápadne od Habánskej kaplnky: Vpravo je habánsky dom
súp. č. 81-80-79 (zľava doprava) a časť habánskeho domu súp. č. 78. Vľavo je habánsky
dom súp. č. 82. Lipa malolistá (Tilia cordata) pred domom súp. č. 81 a pozadie ovocných
stromov severozápadne od domu súp. č. 79. (G. Habáňová, 03/2006)
24. Zástavba v priestranstve juhozápadne od Habánskej kaplnky: Habánsky dom súp. č. 78
tzv. Izerov dom. Vľavo je habánsky dom súp. č. 79 s ovocnými stromami v záhrade zo
severozápadnej strany. Vpredu je ruina habánskeho domu súp. č. 75 s náletom
vyrastajúcim z múrov. (G. Habáňová, 03/2006)
25. Zástavba v priestranstve juhozápadne od Habánskej kaplnky: Vľavo je habánsky dom
súp. č. 78 , vpravo je dom súp. č. 77 (20. stor.). V popredí náletové dreviny na parcele č.
662. (G. Habáňová, 11/2005)
26. Zástavba v priestranstve juhozápadne od Habánskej kaplnky: Vľavo je habánsky dom
súp. č. 84-83-82 (zľava doprava) a čelne je habánsky dom súp. č. 81-80-79. Ovocné
stromy na verejnom priestranstve pozdĺž komunikácie. (G. Habáňová, 03/2006)
27. Zástavba v priestranstve juhozápadne od Habánskej kaplnky: Habánsky dom súp. č. 8483-82 (zľava doprava). Narušená radová výsadba starších ovocných stromov pozdĺž
komunikácie (G. Habáňová, 03/2006)
28. Strechy habánskych domov s rušivými novodobými prvkami. Súp. č. 73 s dvojicou
strešných vikierov, obrátených do Habánskeho rínku. (G. Habáňová, 03/2006)
29. Strechy habánskych domov s rušivými novodobými prvkami. Súp. č. 70/71 so strešnými
oknami a neomietnutými komínmi. Horný rad okien nebol povolený. V popredí náletová
zeleň na parcele č. 662 a čiastočne na verejnom priestranstve. (G. Habáňová, 11/2005)
30. Strechy habánskych domov s rušivými novodobými prvkami. Súp. č. 74 s terasou
v úrovni strechy a súp. č. 70/71 s nepovoleným počtom strešných okien. (G. Habáňová,
2000)
31. Strechy habánskych domov s rušivými novodobými prvkami. Súp. č. 83 s terasou
v úrovni strechy a so strešným vikierom s dverami na terasu. Vľavo lipa malolistá (Tilia
cordata) na verejnom priestranstve (G. Habáňová, 11/2005)

32. Priestranstvo medzi habánskymi domami súp. č. 81-80-79 (vľavo) a súp. č. 82 (vpravo).
Vľavo lipa malolistá (Tilia cordata) na verejnom priestranstve pred domom súp. č. 81.
Pohľad z juhu na sever. (G. Habáňová, 11/2005)
33. Južná štítová stena habánskeho domu súp. č. 81 so solitérom lipy malolistej (Tilia
cordata). (G. Habáňová, 11/2005)
34. Východná pozdĺžna stena habánskeho domu súp. č. 81 a časť súp. č. 80 na ľavom okraji
solitér lipy malolistej (Tilia cordata). (G. Habáňová, 11/2005)
35. Zástavba pri východo-západnej cestičke na juhozápadnej strane pôvodného pôdorysu
Habánskeho dvora: zľava doprava: nový dom súp. č. 102, habánsky dom súp. č. 81,
nová šopa k súp. č. 82. Dve solitérne lipy malolisté (Tilia cordata) pri dome súp. č. 81.
(G. Habáňová, 03/2006)
36. Zástavba pri východo-západnej cestičke na juhozápadnej strane pôvodného pôdorysu
Habánskeho dvora: zľava doprava: habánsky dom súp. č. 81, nová šopa k súp. č. 82,
oproti habánsky dom súp. č. 99. Solitér lipy malolistej (Tilia cordata) na verejnom
priestranstve pri dome súp. č. 81 a solitér smreku pri súp. č. 96. (G. Habáňová, 11/2005)
37. Lokalita s mladšou historickou zástavbou habánskych domov z 18. stor., juhozápadne od
pôvodného jadra historického pôdorysu: Habánsky dom súp. č. 100/101. Pohľad od
domu súp. č. 81. (G. Habáňová, 11/2005)
38. Lokalita s mladšou historickou zástavbou habánskych domov z 18. stor. juhozápadne od
pôvodného jadra historického pôdorysu: Vľavo s jednoosovou štítovou fasádou je
Habánsky dom súp. č. 98. Nad súp. č. 98 vidno strechy habánskych domov 81-80-79
a 99 a vyššie štít Habánskej kaplnky a zvonicu a strechu súp. č. 68-67. Zástavba vpravo
od súp. č. 98 prislúcha k dvorom súp. č. 95-94-93. Pohľad z cesty do Malých Levár na
východ do súkromných záhrad so solitérmi smrekov. (G. Habáňová, 2000)
39. Severozápadné nárožie pamiatkovej rezervácie s novým domom súp. č. 102 vpravo
a habánskym domom súp. č. 81-80-79 vľavo. Pohľad z priestranstva mimo pamiatkovej
rezervácie. Vľavo solitér smreka pred domom súp. č. 93. (G. Habáňová, 03/2006)
40. Chodník (výstup z pamiatkovej rezervácie na SZ) medzi domom súp. č. 102 (vľavo)
a dvormi a dvorovými záhradkami k súp. č. 81-80-79. Rušivá ohrada z betónových stĺpov
a kovových panelov k súp. č 80. V záhradách staršie ovocné stromy ako obvodová zeleň
lokality. (G. Habáňová, 11/2005)
41. Zástavba na západnej strane pozdĺžneho priestranstva južne od Habánskej kaplnky:
Dom súp. č. 96 (dole) so rušivým solitérom smreku a murovaná ohrada k súp. č. 84
s morušou (Morus alba). (G. Habáňová, 11/2005)
42. Zástavba pri východo-západnej cestičke na juhozápadnej strane pôvodného pôdorysu
Habánskeho dvora: na južnej strane zľava doprava: dom súp. č. 96 (20. stor.), súp. č. 97
(koniec 20. stor.) a habánsky dom súp. č. 99. Na severnej strane ohrada a šopa
k habánskemu domu súp. č. 82. Pozdĺž komunikácie po ľavej strane priestor navrhnutý
na výsadbu stromov. (G. Habáňová, 11/2005)
43. Pohľad na strechy. Vľavo: vpredu šopa k súp. č. 84, vzadu nový dom súp. č. 97
a habánsky dom súp. č. 99. Vpravo: vpredu štít habánskeho domu súp. č. 84, strešná
terasa k habánskemu domu súp. č. 83 a vzadu habánsky dom súp. č. 81. Vo dvoroch
chýbajúca výsadba stromov. (G. Habáňová, 03/2006)
44. Zástavba pri východo-západnej cestičke na juhozápadnej strane pôvodného pôdorysu
Habánskeho dvora: V popredí Habánsky dom súp. č. 99. V pozadí solitér smreka pri
dome súp. č. 96. (G. Habáňová, 11/2005)
45. Zástavba pri historickej ceste v strednom pásme Habánskeho dvora, východný úsek:
Habánsky dom súp. č. 64. V záhradách a na verejných priestranstvách rušivo pôsobiaca
výsadba stálezelených okrasných drevín. (G. Habáňová, 11/2005)
46. Zástavba pri historickej ceste v strednom pásme Habánskeho dvora, východný úsek:
Dom súp. č. 65 (18. stor.). V záhrade nevhodný sortiment okrasných drevín. (G.
Habáňová, 11/2005)
47. Zástavba pri historickej ceste v strednom pásme Habánskeho dvora, východný úsek:
Habánsky dom súp. č. 64, severné priečelie. Chýbajúca výsadba drevín na verejnom
priestranstve. (G. Habáňová, 03/2006)

48. Zástavba pri historickej ceste v strednom pásme Habánskeho dvora, východný úsek:
Južný štít habánskeho domu súp. č. 62 s vročením 1604. (G. Habáňová, 11/2005)
49. Zástavba pri historickej ceste v strednom pásme Habánskeho dvora, východný úsek:
Garáž k habánskemu domu súp. č. 62. Po oboch stranách komunikácie nevhodná
výsadba okrasných drevín. (G. Habáňová, 11/2005)
50. Zástavba pri historickej ceste v strednom pásme Habánskeho dvora, východný úsek:
Stará časť domu súp. č. 63 (18. stor.). Záhrada s výsadbou ovocných drevín. (G.
Habáňová, 11/2005)
51. Zástavba pri historickej ceste v strednom pásme Habánskeho dvora, východný úsek:
Stará (18.stor.) a nová (2. pol. 20. stor.) časť domu súp. č. 63. Záhrada s výsadbou
ovocných drevín (G. Habáňová, 11/2005)
52. Historická cesta v strednom pásme Habánskeho dvora, východný úsek po zúžení v 20.
storočí: pohľad z východu na západ, vľavo je šopa k habánskemu domu súp. č. 64,
v pravo je plot domu súp. č. 63. V pozadí je habánsky dom súp. č. 64 a štít súp. č. 67.
vpravo výsadba okrasnej zelene nevhodnej do priestoru PRĽA. (G. Habáňová, 2000)
53. Historická cesta v strednom pásme Habánskeho dvora, východný úsek po zúžení v 20.
storočí: pohľad zo západu na východ od úrovne garáže k habánskemu domu súp. č. 64.
V záhradách v prevažnej miere ovocné dreviny. (G. Habáňová, 11/2005)
54. Historická cesta v strednom pásme Habánskeho dvora, východný úsek po zúžení v 20.
storočí: pohľad zo západu na východ. Vľavo pri okrovom múre končí územie
pamiatkovej rezervácie, vpravo rušivá nadstavba na nárožnom dome súp. č. 50 na území
pamiatkovej rezervácie. Vpravo rušivý prvok pyramidálneho druhu borievky (G.
Habáňová, 11/2005)
55. Ulica Výmoľ východne od pamiatkovej rezervácie, nad potokom Rudava. (G. Habáňová.
11/2005)
56. Ľudové domy súp. č. 49 – 50 na východnom okraji pamiatkovej rezervácie, na dome súp.
č. 50 je od roku 2004 rušivá nadstavba. Pohľad z ulice Výmoľ. Vpravo od ľudového domu
súp. č. 49 nevhodná výsadba ihličín. (G. Habáňová, 11/2005)
57. Ľudové domy súp. č. 49 – 50 na východnom okraji pamiatkovej rezervácie. Pohľad
z ulice Výmoľ. (G. Habáňová, 2000)
58. Pozdĺžne priestranstvo južne od Habánskej kaplnky. Hodnotný vnútorný pohľad z juhu od
potoka Rudava smerom ku Habánskej kaplnke. Vľavo výsadba smrekov pri dome súp. č.
96, vpravo výsadba ovocných stromov v popredí so skupinou ihličín. (G. Habáňová,
11/2005)
59. Pozdĺžne priestranstvo južne od Habánskej kaplnky. Hodnotný vnútorný pohľad z juhu od
potoka Rudava smerom ku Habánskej kaplnke narušený solitérmi ihličín a neúžitkového
stromu. (G. Habáňová, 03/2006)
60. Potok Rudava na území pamiatkovej rezervácie, východne od mostíka. Cestička južne
pod potokom (vpravo) nepatrí do pamiatkovej rezervácie. Brehové porasty potoka
Rudava. (G. Habáňová, 03/2006)
61. Pohľady na zástavbu z cestičky južne od potoka s priehľadmi cez záhrady a dvory: zľava
doprava: habánsky dom súp. č. 86, ľudový dom súp. č. 85, tehlová stodola
k habánskemu domu súp. č. 86. Nad stodolou je strecha habánskeho domu súp. č. 6867. V záhradách ovocné stromy. (G. Habáňová, 03/2006)
62. Pohľady na zástavbu z cestičky južne od potoka s priehľadmi cez záhrady a dvory:
habánsky dom súp. č. 64. Ovocné záhrady, vpravo oraj skupiny ihličnatých drvín. (G.
Habáňová, 03/2006)
63. Pohľady na zástavbu z cestičky južne od potoka s priehľadmi cez záhrady a dvory: zľava
doprava: štít habánskeho domu súp. č. 62, dom súp. č. 65 (18. stor.) , habánsky dom
súp. č. 64. V strede pri dome borovica čierna (Pinus nigra). (G. Habáňová, 11/2005)
64. Potok Rudava na území pamiatkovej rezervácie pri súp. č. 90, 91. (G. Habáňová,
11/2005)
65. Polia južne od pamiatkovej rezervácie. Pohľad je vedený v severojužnej osi, pretínajúcej
dom súp. č. 64. (G. Habáňová, 11/2005)

66. Polia južne od pamiatkovej rezervácie, východne od cesty na Malé Leváre. (G.
Habáňová, 11/2005)
67. Pohľad z cesty do Malých Levár na západný a juhozápadný okraj pamiatkovej
rezervácie: Vpredu je nový dom súp. č. 102 s rušivým oplotením a šopou. Vzadu vidno
habánsky dom súp. č. 81-80-79. Chýbajúca vysoká zeleň v dvorových priestoroch. (G.
Habáňová, 11/2005)
68. Pohľad z cesty do Malých Levár na západný a juhozápadný okraj pamiatkovej
rezervácie: Vľavo sú štíty nového domu súp. č. 102 a habánskeho domu súp. č. 81,
v strede je štít habánskeho domu súp. č. 99, strecha habánskeho domu súp. č. 100/101,
vľavo je výsek štítu domu súp. č. 103 (2. pol. 20. stor.). Chýbajúca vysoká zeleň
v dvorových priestoroch. (G. Habáňová, 11/2005)
69. Pohľad z cesty do Malých Levár na západný a juhozápadný okraj pamiatkovej
rezervácie: Dom súp. č. 103 (2. pol. 20. stor.). Vpravo od budovy v pozadí dva solitérne
ihličnaté stromy. (G. Habáňová, 11/2005)
70. Pohľad z cesty do Malých Levár na západný a juhozápadný okraj pamiatkovej
rezervácie: Vľavo je výsek štítu domu súp. č. 103 (2. pol. 20. stor.) a v pozadí je skupina
nových domov: dom na parc. č. 694/1 (žltý), súp. č. 1018 (s rovnou strechou), súp. č. 88
(zelený), pred domami je tradičná šopa k súp. č. 1018. Vpravo v pozadí solitér smreka.
(G. Habáňová, 11/2005)
71. Lokalita s mladšou historickou zástavbou habánskych domov z 18. stor. juhozápadne od
pôvodného jadra historického pôdorysu: zľava doprava: dom a dvor súp. č. 103 (2. pol.
20. stor.), štít habánskeho domu súp. č. 100/101(čiastočne omietnutý), habánsky dom
súp. č. 98 s jednoosovou štítovou fasádou, šopka na parc. č. 685 a hospodárska stavba
na parc. č. 690/3 k súp. č. 94. Pohľad z cesty na Malé Leváre. (G. Habáňová, 11/2005)
72. Pohľad z cesty do Malých Levár na západný a juhozápadný okraj pamiatkovej
rezervácie: Rušivá zástavba hospodárskych a rekreačných objektov vo dvoroch súp. č.
95-94-93 a súp. č. 92. Rušivý rekreačný objekt s komínom a dvojicou stĺpov na parc.
č.691 k súp. č. 92. Pohľad z cesty do Malých Levár na východ do súkromných záhrad so
solitérmi smrekov. (G. Habáňová, 11/2005)
73. Pohľad z cesty do Malých Levár na juhozápadný okraj pamiatkovej rezervácie: skupina
nových domov: dom na parc. č. 694/1 (žltý), súp. č. 1018 (s rovnou strechou), súp. č. 88
(zelený), pred domami je tradičná šopa z 20. stor. k súp. č. 1018. V záhradách solitéry
smrekov a neúžitkových stromov. (G. Habáňová, 11/2005)
74. Priestor pamiatkovej rezervácie na juhozápade s rušivou zástavbou: Pohľad z východu
na dom súp. č. 88 (18. stor., nadstavba v 20. stor.) a na kamennú stavbu pri potoku
v mieste zaniknutého Habánskeho mlyna. Za potokom na parcele 581/1 náletové jedince
jelše lepkavej. (G. Habáňová, 11/2005)
75. Priestor pamiatkovej rezervácie na juhozápade s rušivou zástavbou: Pohľad z východu
na dom na parc. č. 694/1 (žltý) s garážou a kamennými ohradami. V záhradách solitéry
ihličín a chýbajúce výsadby stromov v doporučenej druhovej skladbe. (G. Habáňová,
11/2005)
76. Priestor pamiatkovej rezervácie na juhozápade s rušivou zástavbou: Pohľad z juhu na
Rudavu. Vľavo vidno kamennú ohradu k domu na parc. č. 694/1, strechu stodoly na
parc. č. 694/3a 692 k súp. č. 92, a domy súp. č. 92-93-94. V pravo vidno dvojpodlažnú
hospodársku stavbu s plytkou sedlovou strechou na parc. č. 583 k súp. č. 90. Rušivé
solitéry ihličín. (G. Habáňová, 11/2005)
77. Pohľad z cesty do Malých Levár na juhozápadný okraj pamiatkovej rezervácie: skupina
nových domov: dom súp. č. 89 (2.pol. 20. stor.) s plechovým oplotením a záhradným
grilom a súp. č. 88 (zelený) a výsadbou solitérov ihličín na juhozápadnom okraji PRĽA.
(G. Habáňová, 11/2005)
78. Pohľad z interiéru pamiatkovej rezervácie na areál domu súp. č. 89 (2. pol. 20. stor.) s
ohradou zo sivých tvárnic. (G. Habáňová, 11/2005)
79. Pohľad z interiéru pamiatkovej rezervácie na areál domu na parc. č. 694/1 s garážou
a kamennou ohradou. Chýbajúca výsadba drevín s doporučenou druhovou skladbou. (G.
Habáňová, 11/2005)

80. Interiér Habánskej kaplnky súp. č. 69. Komory v podkroví. Stienky sú vyplnené
trstinovými otepami, obojstranne upevnenými latkami. Otepy sú vymazané hlinenou
mazaninou a steny sú obielené. (P. Fratrič, 2000)
81. Interiér Habánskej kaplnky súp. č. 69. Stredová chodba v podkroví. Stienky sú vyplnené
trstinovými otepami, obojstranne upevnenými latkami. Otepy sú vymazané hlinenou
mazaninou a steny sú obielené. (P. Fratrič, 2000)
82. Interiér Habánskej kaplnky súp. č. 69. Rím. kat. kaplnka Návštevy Panny Márie súp. č.
69, tzv. Habánska kaplnka. Pohľad na východnú vstupnú stranu kaplnky a organ. (P.
Fratrič, 2000)
83. Interiér habánskeho domu súp. č. 78, tzv. Izerov dom. Zadná hala s trámovým stropom a
so stredovým stĺpom s datovaním 1780. (G. Habáňová, 2002)
84. Interiér habánskeho domu súp. č. 78, tzv. Izerov dom. Stredová chodba v podkroví
s hrazdenou konštrukciou stien. Výplň z nepálenej tehly bola odstránená v 90. rokoch 20.
stor. (G. Habáňová, 2002)
85. Východné priečelie Habánskej kaplnky s habánskymi náhrobníkmi v odkvapovom
chodníku. (A. Jursa, 1958), archív PÚ SR, neg. č. 7433/16
86. Východné priečelie habánskeho domu, vidno dnešné súp. č. 71,72,73 a prístavba býv.
obchodu súp. č. 74. (A. Jursa, 1958), archív PÚ SR, neg. č. 7433/19
87. Južné priečelie Habánskej kaplnky, dnešné súp. č. 69 a západný štít habánskeho domu
dnešné súp. č. 68. (A. Jursa, 1958), archív PÚ SR, neg. č. 7433/7
88. Západné priečelie habánskeho domu súp. č. 100/101. (A. Jursa, 1958), archív PÚ SR,
neg. č. 7433/5
89. Východné priečelie habánskeho domu tzv. Izerovho, dnešné súp. č. 78. (Pisoň, 1953),
archív PÚ SR, neg. č. 1426/2
90. Južné dvorové priečelie tzv. Izerovho domu, dnešné súp. č. 78. (Pisoň, 1953), archív PÚ
SR, neg. č. 1426/5
91. Pohľad zo severu na habánsky dom dnešné súp. č. 79-80-81. (Pisoň, 1953), archív PÚ
SR, neg. č. 1426/8
92. Pohľad z východu na habánsky dom dnešné súp. č. 82-83-84, vidno štít č. 84. (Pisoň,
1953), archív PÚ SR, neg. č. 1426/3
93. Reprodukcia obrázku „Žena, muž a dieťa pred hlavnou budovou habánskeho dvora na
Morave okolo roku 1580“. Titulný obrázok z knihy „Gründliche(n) kurtz verfaste(n)
Historia. Von Münsterischen Widertauffern:vnd wie die Hutterischen Brüder so auch bilich
Widertauffer genent werden /im Löblichen Marggrafft-humb Märhern/ (...) gedachten
Münsterischen in vielen ähnlich / gleichformig vnd mit zustimmet sein“ od Christofepha
Erharda, farára a od roku 1584 superintendanta Bratstva božieho tela
v Mikulove/Nikolsburg.
Winkelbauer, Thomas: Příliv náboženských exulantů na Moravu. In: Komlosyová,
Andrea/Bůžek, Václav/ Svátek, František (eds.), Kultúra na hranici. Wien: Promedia,
1995.
94. Súbor 14 habánskych náhrobníkov, národná kultúrna pamiatka. Archív PÚ SR. Nakreslila
Daniela Harmincová v roku 2001.

