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Anotace 

 

Zděné konstrukce se vyskytují velmi často u kulturních památek. U historických objektů jsou 

poruchy zděných konstrukcí způsobeny působením více faktorů. Samotné poruchy mohly 

vzniknout při samotné výstavbě objektu, změnami stavby z pohledu času a z toho 

vyplývajících změn, nebo mohou být způsobeny špatným užíváním. 

V případě oprav kulturních památek  je cílem návrhu sanace citlivě zvolit optimální způsob 

zásahu tak, aby byla zachována původnost a památková hodnota všech prvků. Volba sanační 

technologie je dána výsledky provedeného stavebně technického průzkumu a stavebně 

historického průzkumu. 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku sanaci zděné obvodové nosné konstrukce. 

Součástí této práce je návrh sanace zděné obvodové nosné  konstrukce v 1.PP na vodním 

mlýnu ve Skotnici. 

 

 

 

Anotation 

 

Masonry structures are very frequent among cultural monuments. For historical buildings are 

masonry structures disorders caused by the action of several factors. Deficits may arise during 

the actual construction of the building, remodeling in terms of time and the resulting changes, 

or can be caused by poor use. 

In the case of repairs to monuments redevelopment proposal aims to sensitively select the best 

method of intervention so as to maintain the originality and historical value of all elements. 

The choice of remediation technologies is given the results of a survey carried out 

construction and technical building and historical research. 

This thesis is focused on the rehabilitation of masonry structure. 

Part of this work is to design rehabilitation of masonry load-bearing structures on the 1st floor 

at the water mill in Skotnice. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ: 

STP  stavebně technický průzkum 

SHP  stavebně historický průzkum 

SÚRPMO Státní ústav památkových měst a objektů Praha 

NPŮ  Národní památkový ústav 

ISO  Mezinárodní norma 

PP  podzemní podlaží 

ZP  zděný prvek 

RČ  referenční část vzorku 

Sb.  sbírka 

Atd.  A tak dále 

č.  číslo 

např.   například 

lu  délka zdícího prvku [mm] 

wu  šířka  zdícího prvku [mm] 

hu  výška zdícího prvku [mm] 

mo,u  hmotnost celého zdícího prvku před vysušením [g] 

mo,p,tot  hmotnost sady tří reprezentativních částí  celého zdícího prvku před vysušením 

[g] 

mdry,p  hmotnost sady jedné  ze tří reprezentativních částí  celého zdícího prvku po 

vysušení do ustálené hmotnosti [g] 
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mdry,p,tot hmotnost sady tří reprezentativních částí celého zdícího prvku po vysušení do 

ustálené hmotnosti [g] 

wp  vlhkost sady tří reprezentativních částí celého zdícího prvku [%] 

ρn,p  objemová hmotnost  zdícího prvku  za sucha [kg/m
3
] 
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1. ÚVOD 

Historické památky jsou obrazem minulosti, která vyobrazuje život několik generací před 

námi. Jsou to hodnoty, které vypovídají o dřívějším způsobu života. Na světě není nic navždy 

a jsou to právě historické hodnoty, o které se musí pečovat, abychom poznali část své historie. 

Historické objekty jsou hmatatelným důkazem a člověk touží po jejich poznání. I samotné 

historické objekty prochází přirozenými procesy. Mezi tyto procesy patří i degradace 

materiálu. Abychom mohli poznat část své historie, musí být historické objekty schopny 

dalšího provozu a samozřejmě musí splňovat technické a hygienické požadavky. 

U historických objektů jsou poruchy zděných konstrukcí způsobeny působením více 

faktorů. Samotné poruchy mohly vzniknout při samotné výstavbě objektu, změnami stavby 

(nebo jejich části) z pohledu času a z toho vyplývajících změn, nebo mohou být způsobeny 

špatným užíváním. Aby mohla být porucha odstraněna, je potřebné nejprve zjistit, z jaké 

příčiny vznikla. U zděných konstrukcí jsou nejčastější poruchy způsobeny vlhkostí, 

působením spodní vody, nebo statickým problémem stavby. Pro nalezení příčiny vzniků 

poruch slouží stavebně technické průzkumy. 

Cílem je realizace průzkumů historického objektu a za pomocí vybraných diagnostických 

metod, diagnostikovat historický objekt. Výsledkem bude vyhodnocení stavu vybrané části 

stavební konstrukce, návrhy na sanaci zděných částí stavby tak, aby mohl být objekt znovu 

plnohodnotně užíván. Tento objekt je jeví jako velice vhodný pro zkoumání. Objekt mlýnice 

jsem si vybrala pro jeho zajímavost a vhodnost zkoumání.  

V první části je popsána metodika (normová) stavebně – technického průzkumu.   

Se stavebně – technickým průzkumem úzce souvisí stavebně – historický průzkum, který  

je také popsán v teoretické části. Dále je zmíněna metodika stavebních konstrukcí  

a problematika průzkumů, včetně hodnocení historických stavebních konstrukcí.  

Experimentální část práce je zaměřena na aplikaci vybraných diagnostických metod pro 

vybranou část zděné konstrukce. Vybrala jsem si nejvíce postiženou stěnu v 1.PP v objektu 

mlýnice.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM  

 

Stavebně historický průzkum se provádí u historických staveb nebo u staveb, které 

jsou prohlášeny za památkový objekt. 

  Kulturní dědictví chráníme kvůli hodnotě, kterou pro nás má. V oblasti památkové 

péče se setkáme nejčastěji s dědictvím architektonickým. Staveb a souborů, které mají 

kulturně-historickou hodnotu, je mnohem více než těch, které jsou prohlášeny kulturními 

památkami nebo se nalézají na území památkových rezervací a zón. Právní ochrana je 

nástrojem, jak garantovat zachování vybraného vzorku památkového fondu, nikoliv hranicí, 

za níž bychom se měli chovat nekulturně. [13] 

U historických objektů přistupujeme s velkou obezřetností k jednotlivým konstrukcím, 

z důvodu zachování historické hodnoty objektu. Stavebně – technický průzkum slouží jako 

pomůcka pro provedení stavebně – historického průzkumu (dále jen SHP). SHP se zaměřuje 

na historický vývoj budovy případných rekonstrukcí, přestaveb apod. Pro SHP mohou být 

použity nedestruktivní metody. Nedestruktivní metody jsou preferovány pro historické 

objekty. Upřednostňovány jsou především za účelem nepoškození objektu, konstrukcí apod. 

Dalším způsobem, je použití destruktivních metod. Na destruktivní metody, je nutné mít 

souhlas příslušného památkového úřadu. Ideálním stavem je, když provádíme SHP a STP 

současně. Stavebně historický průzkum a stavebně technický průzkum jsou velmi úzce spjaty.  

Cílem SHP je zejména poznání konstrukční podstaty a technického stavu stavby pro 

účely její záchrany, opravy, přestavby atp. Kvalitně provedený stavebně technický průzkum je 

neocenitelnou pomůckou při stavebně historickém průzkumu, optimální je současně 

probíhající stavebně historický průzkum a stavebně technické průzkum.[6] 

V konečném hodnocení posuzujeme vlhkost konstrukcí, vady a poruchy, kvalitu 

materiálu a v neposlední řadě statický stav objektu. Závěrečné posouzení má vliv na ostatní 

konstrukce a v konečném důsledku má vliv na okolní prostředí. 
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Klíčovým pojmem je „historická hodnota“. Vymezující hodnotou je argument 

zdůvodňující, co a proč je chráněno. Je-li vymezeno, v čem tkví historická hodnota, stanovuji 

se zároveň limity možných úprav a změn. Změny jsou možné potud, pokud nebudou na úkor 

poznaných historických hodnot.[13] 

Prvopočátky jasně formulovaného a metodicky vyhraněného postupu poznání 

historických staveb lze jako součást jejich obnovy sledovat již od počátku 20. století. [7] 

K určitému zlomu došlo po druhé světové válce. Tehdy se řada odborníků věnovala 

problematice detailnějšího poznávání stavebních a architektonických památek, a to zejména s 

ohledem na jejich možnou obnovu (rekonstrukci).[7] 

Pro zachování památek jsou nejdůležitější vlastníci. Mají proto také největší 

odpovědnost. Vlastníci, stavebníci a investoři rozhodují, co se s památkou stane. Kupují 

stavby či pozemky s určitým záměrem, formulují požadavky na to, co se má udělat, vybírají 

projektanta. Památková péče může pomoci, může cosi usměrnit, v extrémním případě může 

čemusi zabránit. Nemůže ale nahradit úlohu vlastníka. [13]  

Dokument o stavebně historickém průzkumu má 12 částí: 

1. část: titulní list 

 °název lokality (kraj, bývalý okres, obec, případně její část 

 ° název objektu 

 ° číslo popisné 

 ° jméno a číslo ulice 

° evidenční číslo kulturní památky (podle Ústředního seznamu kulturních památek) 

° číslo parcely 

° investor (objednatel) standardního stavebně historického průzkumu 
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° zpracovatelé (dle příslušné části standartního stavebně historického průzkumu) 

° typ SHP: standartní, případně prohloubený, zkrácený, rozšířený (např. o sondáž, či o 

další specializované části jako dendrochronologické vyhodnocení, spolupráce s archeologem, 

restaurátorem apod., pokud je průzkum zpracován již ve své první fázi podrobněji, než zde 

sledovaný standartní SHP) 

  ° doba zpracování 

2. část: anotace 

3. část: úvod 

Informuje zejména: 

° o důvodu zpracování standartního SHP 

° o stavu objektu v době průzkumu 

Případně uvádí: 

° odlišnosti od běžné formy standartního SHP (vyvolané charakterem zkoumaného objektu) 

° použité geodetické zaměření  popřípadě rozsah a formu jeho doplnění, zpřesnění či rozlišení 

V závěrečné části úvodu je potřebné uvést klausule: 

° standartní SHP nenahrazuje závazné vyjádření příslušných památkových orgánů a 

organizací ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. 

° práce je duševním vlastnictvím autorů 

4. část:  Dějiny objektu – historická rešerše 

5. část: Prameny, plány, ikonografie, edice pramenů, literatura 

6. část: rozbor objektu 
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7. část: stavební historie 

8. část: Hodnocení objektu, uměleckohistorické hodnocení, kulturně-historické hodnocení 

9.část: Hodnotné detaily a jejich soubory 

10.část: závady 

11. část: Náměty 

12. část: Seznam obrazové a plánové přílohy[7] 

 

2.2. STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM 

 

Stavebně technické průzkum poskytuje objektivní informace o stavu stavebních 

konstrukcí. Seznamují nás s tvarem a typem základů, svislých a vodorovných nosných 

konstrukcí a materiálovým složením. Průzkumy přinášejí ucelenou představu o stavu objektu. 

Jsou zásadní při rozhodování o nástavbě nebo přístavbě objektu, rekonstrukci, změně účelu 

jeho využití, změně vlastníka, posouzení závažnosti poruch objektu nebo nové výstavbě 

v těsném sousedství stávajícího objektu.  

Je založen na zjišťování všech potřebných informací o stávajícím objektu a srovnání s 

nároky norem, předpisů a požadavků. Technický průzkum slouží jako výchozí podklad pro 

podrobný návrh regeneračních opatření a technologie oprav. Technickým průzkumem se 

vyhodnocuje, které z příčin daného stavu jsou prvotní a které jsou vyvolané.  

Stavebně – technický průzkum objektu se skládá z mnoha dílčích samostatných 

průzkumů, které na závěr tvoří celkový stavebně – technický průzkum daného objektu. Dílčí 

průzkumy jsou například: 

° Konstrukční a statický průzkum; 
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° Vlhkostní průzkum včetně radonového, inženýrsko-geologického a hydrologického 

průzkumu; 

° Průzkum biokoroze objektu.  

Záměry pro které se stavebně-technický průzkum provádí, mohou být různorodé. 

Může se podle potřeby lišit i rozsah průzkumu. Nejčastěji se stavebně-technický průzkum 

vyžaduje pro tyto záměry: 

° Nástavba nebo přístavba objektu; 

° Rekonstrukce; 

° Změna vlastníka objektu; 

° Zjištění příčin, popřípadě závažnosti poruch objektu, jehož stáří může být v intervalu 

od několika měsíců do několika let; 

° Nová výstavba v těsném sousedství.[7] 

 

Rozsah stavebně technického průzkumu závisí na stavu objektu, čase, přístupností 

jednotlivých částí konstrukce, finančních možnostech a samozřejmě také důvodu, proč se cely 

průzkum provádí. 

Stavebně technický průzkum se zabývá: 

- Stavem konstrukcí budov, způsobem jeho provedení, geometrickým uspořádáním, 

odchylkami od projektu, změnami a pozdějšími úpravami, konstrukčním uspořádáním 

a řešením 

- Druhem, kvalitou a stavem materiálů, složením konstrukcí 

- Poruchami a vadami konstrukcí a jejich příčinami, povahou a velikosti zatížení, 

historií zatížení a jeho vlivy 
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- Vlhkostním režimem stavby, stavem vlhkosti jednotlivých materiálů a konstrukcí 

- Stavem základových konstrukcí a hydrogeologickými podmínkami 

- Faktory vnějšího prostředí, okolní stavební činností a zástavby, které mohou mít vliv 

na posuzovaný objekt 

Cílem stavebně technického průzkumu (dále jen STP) je především zjištění konstrukčního 

a technického stavu objektu. Účelem stavebně – technického průzkumu je zjištění vad  

a poruch, které mají vliv na stabilitu, použitelnost, nebo funkčnost objektu. Objekt můžeme 

hodnotit jako celek, nebo lze hodnotit jednotlivé části konstrukce objektu.  

Stavebně – technický průzkum rozdělujeme na: 

° předběžný průzkum 

° podrobný průzkum 

° doplňkový průzkum 

 

Stavebně technické průzkumy se provádějí podle normy ČSN EN 1990: Zásady 

navrhování konstrukcí [5] a dle ČSN ISO 13822: Hodnocení existujících konstrukcí [2]. 

Obvykle se provádí ve třech stupních: předběžný, podrobný a doplňkový průzkum. Metodika 

stavebně - technického průzkumu je popsána vývojovým diagramem (viz.obr.č.1) 
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Obrázek 1 Postu vyšetřování existující konstrukce dle ČSN ISO 13822 
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Zpráva ze stavebně – technického průzkumu 

° informace o objednateli a zpracovateli a objektu 

° rozsah zadání stavebně – technického průzkumu, číslo objednávky,  

° základní informace o objektu  

° značení jednotlivých částí objektu, 

° způsob odběru vzorku, nebo popis použitých diagnostických metod, 

° výsledky geologického průzkumu, 

° popis stavu a případných vlhkostních změn v objektu, příp. stavu hydroizolací, 

° stav základových konstrukcí, 

° hodnocení svislých konstrukcí (druh, pevnost materiálů), 

° hodnocení stavu střešní konstrukce a krytiny 

° závěrečné hodnocení s doporučením pro případné doplnění průzkumu, nebo doporučení pro 

sanaci objektu [9] 

 

2.2.1. PŘEDBĚŽNÝ STAVEBNĚ - TECHNICKÝ PRŮZKUM: 

 

Základní stavebně technický průzkum s využití prosté prohlídky popíše stavbu jako 

celek, včetně jejích konstrukčních charakteristik, vybavení, vztahů k okolí a technického 

stavu. Tento stupeň je nedestruktivní. [6] 

Zahrnuje základní informace o objektu. Jde především o zjištění, zdali byl objekt 

rekonstruován, či přestavován. V neposlední řadě se zaměřuje na poruchy a vady jednotlivých 

konstrukcí. Při provádění předběžného i podrobného průzkumu historického objektu se musí 
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dbát především na nedestruktivní způsob zkoušení (viz. kapitola 2.1.).  Je nutno 

bezpodmínečně dbát hlavně na zásadu minimalizace zásahu z důvodu stability objektu. 

V tomto momentě není znám statický posudek. Tento posudek je nutný proto, aby bylo možné 

použít destruktivní metody zkoušení. Předběžný stavebně – technický průzkum slouží pouze, 

pro získání základních informací o původním stavebním řešení objektu. A zároveň navazuje  

a upřesňuje stavebně historický průzkum. 

 

2.2.1.1.  Systém hodnocení předběžně stavebně – technického průzkumu  

 

- studium dokumentace a dalších údajů 

- předběžná prohlídka 

- předběžné ověření 

- rozhodnutí o okamžitých opatřeních 

- doporučení pro podrobné hodnocení [2] 

  

 

2.2.2. PODROBNÝ STAVEBNĚ – TECHNICKÝ PRŮZKUM: 

 

Na podrobný stavebně technický průzkum je požadováno natolik hluboké poznání 

stavby, že vyžaduje cílenou sondáž za účelem ověření předpokladů ze základního stupně 

průzkumu, tj. zjištění kvality užitých materiálů, dimenzí konstrukčních prvků a jejich 

vzájemných vztahů. [6] 

V případě, že poruchy mají vážnější charakter, nebo se jedná o významnou stavbu, 

historickou stavbu provádí se podrobný stavebně – technický průzkum. Cílem tohoto druhu 

průzkumu, je podrobnější zjištění, než které bylo získáno u předběžného  
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stavebně – technického průzkumu. Tímto druhem průzkumu se zjišťují příčiny, které vedly 

k závažným poruchám, či vadám na konstrukci. Zjišťují se použité stavební materiály, který 

byly použity, případně geologické a hydrogeologické poměry v základové půdě a terénu, ve 

kterém se objekt nachází. Takto získané zpřesňující a podrobnější informace slouží jako 

dostatečný podklad pro vyhotovení projektu k sanaci objektu. Tento projekt slouží pro obnovu 

objektu do původního stavu. Tento druh průzkumu se provádí za plného, či omezeného 

provozu. 

2.2.2.1.  Systém hodnocení předběžně stavebně – technického průzkumu  

 

- podrobné vyhledávání a zkoušky materiálů 

 - podrobná prohlídka a zkoušky materiálů 

 - stanovení zatížení 

 - stanovení vlastností konstrukce 

 - analýza konstrukce 

- ověření [2] 

2.2.3. DOPLŇKOVÝ STAVEBNĚ – TECHNICKÝ PRŮZKUM: 

 

Doplňkovému stavebně technickému průzkumu jsou pak věnovány jen specializované 

analýzy vybraných materiálů a konstrukčních detailů. Nejvíce je nutné se soustředit na 

poruchy a vady a jejich exaktní vyhodnocení. Shromažďování všech dostupných informací  

a podkladů a popisu stavby vychází z porozumění její konstrukční a dispoziční podstaty.  

Rovněž vychází z technického stavu, kde jsou informace srovnatelné se stavebně historickým 

průzkumem. [6] 

Doplňkový stavebně – technický průzkum se provádí pouze v případě nejasností, které 

vznikly v předchozím stupni průzkumu, nebo při změně projektové dokumentace, při 
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stavebních úpravách apod. Tento druh průzkumu lze provádět pouze v omezeném nebo 

zastaveném provozu. 

Výstupem stavebně technického průzkumu je zpráva, obsahující kromě textu také 

zevrubnou fotodokumentaci, základní výkresovou dokumentaci, s vyznačením konstrukčních 

vztahů a poruch, detailní dokumentaci a fotodokumentaci sond a jejich jednoznačnou 

prostorovou identifikací. Následně je vhodné přidružit případně protokoly ze 

specializovaných detailních analýz. Závěrečná kapitola obsahuje návrh opatření pro sanaci 

poruch.[8] 

 

2.3. Metodika průzkumů dle NPÚ 

 

Při návrhu a provádění úprav historických konstrukcí musí být podle zákonu  

č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči [18] provedeny náležité průzkumy, výzkumy  

a dokumentační práce. Ty zaručí, že budou poznány a zachovány všechny kulturně historické 

hodnoty objektu. Toto zkoumání je záležitostí mezioborové spolupráce odborníků. 

V památkové péči rozlišujeme průzkumy dle [13] Operativního průzkumu a dokumentace 

historických staveb: 

 

° Stavebně archeologický průzkum je zaměřen na nalezení pozůstatků existence člověka  

a zpravidla se provádí pod zemí. Výjimku zde tvoří například průzkum násypů kleneb  

a dřevěných stropů. Provádí se jako záchranný nebo vědecký dle zákonu č. 20/1987 Sb. O 

památkové péči [18] a úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy. 

 

° Stavebně historický průzkum zkoumá vznik, provedení a historické hodnoty jednotlivých 

částí objektu. Při tomto průzkumu je možné použít částečně destruktivní postupy – kopané 

sondy. Metodika jeho provádění není předmětem norem ani jiných předpisů. V praxi je stále 

užívána metoda SÚRPMO. 
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° Restaurátorský průzkum je určený k zisku informací pro provedení restaurátorských prací 

u malířských a sochařských uměleckých děl, uměleckořemeslných děl dle zákonu  

č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči.[18] Během samotného restaurování jsou nová zjištění 

a postupy prací zaznamenávány do závěrečné zprávy. 

 

° Stavebně technický průzkum vychází ze stavebně historického průzkumu a zkoumá 

technický stav konstrukcí, jejich dimenze, materiálové vlastnosti a poruchy. Zásah do 

konstrukce musí být ovšem minimální. Umístění sond a způsob provádění schvaluje příslušný 

orgán památkové péče. Tyto informace slouží s výsledky předchozích průzkumů jako podklad 

pro návrh sanace, případných rekonstrukcí a jejich provedení. 

 

° Operativní průzkum zaznamenává nová zjištění nalezená v průběhu prováděných prací. 

Obvykle je prováděn u objektů v havarijním stavu, u nečekaných nálezů, odkrytí původně 

nepřístupných prostor apod. Pod pojmem metodika průzkumů historických staveb se rozumí 

odborně stanovený postup provádění a vypracování dokumentace, jež má vést k zajištění 

jednotné kvality všech prováděných výzkumů. 

 

Všechny průzkumy provádějí oprávněné osoby  určené Památkovou péčí Ministrerstva ČR. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1. STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM MLÝNA: 

 

Zkoumaný komplex objektů se nachází v Moravskoslezském kraji, okresu Nový Jičín, 

v obci Skotnice. Samotná obec se nachází přibližně 2 km severně od města Příbor. Objekt 

mlýna je umístěn v části obce Stikovec. Charakter původní venkovské zástavby obce Skotnice 

zůstává zachován kolem toku řeky Lubiny.  

Posuzovaný objekt není prohlášen za historickou památku. Na objektu je zachován 

základový kámen, který zachycuje datum 1692. Toto datum je s největší pravděpodobností 

datum zahájení výstavby mlýna. V pozdějších dobách byl mlýn postupně dostavován  

a rekonstruován do současné podoby.  

rok 1700  

° výstavba přízemní část  objektu  mlýnice a přízemní část objektu obytné části 

° výstavba náhonu 

° technické řešení mlýna – vodní mlýn s oběhovým kolem, jako prostředkem pohonu 

mlýna 

rok 1892 

 ° vybudování druhého a třetího nadzemního podlaží mlýnice – sýpky 

° nádstavba obytné části a dvoupodlažní objekt 

° technologický dobudováné druhé mlýnské kolo pro zesílení mlecího zařízení 

° přeřešení nová koncepce pro mletí obilí 

rok 1910 

 ° vybudování hospodářského zázemí a pekárny 
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rok 1932 

 ° rekonstrukce mlýnice na technické řešení s vodní turbínou pro výrobu elektrické 

energie pohánějící strojní zařízení mlýna 

° provedena dostavba agregátu  a napojení na vnější rozvodnou síť 

rok 1958 

 ° ukončení činnosti mlýna 

 ° objekt dále používán jako skladiště  

 °jediným funkčním objektem zůstává objekt pekárny 

rok 1974 

 ° ukončena pekárenská výroba  

 

Uvedené informace byly získány z ústního podání pamětníků a dílčí kroniky obce Stikovec. 

 

 
Obrázek 2 Mlýn v roce 1844 [8] 
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  Jediné dochované podklady, které se k objektu vodního mlýna vážou, byly získány ve 

státním archívu v Novém Jičíně a z literatury Vodní mlýny na Novojičínsku [8]. Dochovaly  

se výkresy z období přestavby ze začátku 20. století. Jedná se především o zařízení vodních 

turbín, které zásobovaly elektřinou zařízení pro mletí obilí a potřeby mlýna. Stavební výkresy 

z tohoto období se nepodařilo získat.  

 
Obrázek 3 Výkresová dokumentace ze státního archívu Nový Jičín 

 

Na mapě stabilního katastru z roku 1833 je pod č. 74  vyobrazen jako zděná budova 

obdélníkového půdorysu, orientovaná ve směru západ-východ. Na východní straně budovy, 

která se přimyká k mlýnskému náhonu, je zobrazeno mlýnské kolo. Součástí areálu jsou pak 

ještě dvě další dřevěné budovy na západě a severu, které spolu s mlýnem vytvářejí malý dvůr. 

Severní dřevěný objekt byl dle půdorysu zřejmě polygonální stodolou, západní objekt zřejmě 

sloužil hospodářským účelům. Vstup do areálu byl veden od severu z místní komunikace. [8] 

Standartní stavebně historický průzkum nebyl prováděn. To především z důvodu 

nedostatku podkladů. Pro vlastní řešení průzkumu zadaného v diplomové práci, získané 
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podklady byly dostačující. Pro provedení předběžného a podrobného stavebně technického 

průzkumu byly tyto podklady rovněž dostačující.  

3.2. PŘEDBĚŽNÝ STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM MLÝNA: 

 

Předběžně stavebně technický průzkum mlýnu navazuje na stavebně historický 

průzkum. Tento předběžný stavebně technický průzkum je zcela zaměřen na komplex 

vodního mlýna ve Skotnici - Stikovci. Předběžný stavebně technický průzkum se zaměřuje na 

poruchy a vady jednotlivých konstrukcí v komplexu budov.  

 
Obrázek 4 Mapa širších vztahů obce Skotnice (http://www.koprivnice.cz/urad/uzemni_plany/skotnice/)[17] 

 



Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb 

 

27 

 

3.1.2. PROHLÍDKA OBJEKTU VODNÍHO MLÝNA: 

 

Byla provedena detailní komisionální prohlídka vodního mlýna ve Skotnici v místní 

části Stikovec. Mlýn působí jako dominanta v dané lokalitě. 

Stavební komplex mlýna tvoří  sedm objektů. V tab. 1 je uveden stručný výpis 

jednotlivých objektů a souhrn materiálů, ze kterých byl mlýn postaven. A zároveň jsou v tab. 

1 uvedeny parcely pozemků, na kterých se komplex budov nachází. 

 

 

 

Obrázek 5 Mlýn na katastrální mapě dnes 
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Tabulka 1 Základní údaje o objektech 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTECH V AREÁLU VODNÍHO MLÝNA VE SKOTNICI 

seznam nemovitostí dle listu vlastnictví č. 188;   katastrální území: Skotnice [748561] 

parc.č. druh pozemku 
výměra 

[m
2
] 

objekt 
počet 

NP  
podsklepení podlahy 

svislé 

nosné 
stropy střecha 

původní 

využití 
šířka délka 

plocha 

[m
2
]  

konstrukce 

392 

zastavěná plocha a 

nádvoří 8 - - - - - - - - - - - 

393 

zastavěná plocha a 

nádvoří 166 

obytná 

část  3 ano betonové cihla plná 

dřevěný se 

záklopem 

Polovalbová 

eternit.šablony 

obytná 

část  11,55 10,50 121,28 

394 zahrada 1274 - - - - - - - - - - - 

395 
zastavěná plocha a 

nádvoří 
1112 

mlýnice 3 ano dřevěné cihla plná dřevěný  Polovalbová mlýnice 15,10 11,00 166,10 

pekárna 1 ne betonové cihla plná ŽB 

Sedlová 

Pálené tašky pekárna 12,35 7,80 96,33 

stodola 1 ne zemina cihla plná dřevěný Sedlová stodola 8,40 5,00 42,00 

obchod 2 ne betonové cihla plná ŽB 

Sedlová 

eternit.šablony 

obytná 

část  8,40 6,20 52,08 

garáž 2 ne betonové cihla plná ŽB 

Sedlová 

eternit.šablony garáž 7,70 8,40 64,68 

sklad 

dřeva 2 ne betonové cihla plná ŽB 

Sedlová 

eternit.šablony chlív 9,40 8,40 78,96 

396 

zastavěná plocha a 

nádvoří 561 - - - - - - - - - - - 

401/8 vodní plocha 51 - - - - - - - - - - - 
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3.1.2.1. OBYTNÁ ČÁST 

 

Tato část zůstala zachována. Objekt i nadále plní funkci obytných prostor. Budova 

obytné části, je konstruována jako nadzemní dvoupodlažní objekt. V 1. nadzemním podlaží 

jsou řešeny vstup, komunikace, obytné prostory a hygienické zařízení. V této části je řešena 

technická část pro vytápění a ohřev teplé vody. Ve  2. nadzemním podlaží jsou čtyři obytné 

místnosti a hygienické zázemí.  Obě podlaží jsou propojena vnitřním dřevěným schodištěm. 

Součástí této budovy je i rozsáhlé podkroví, které je v současné době nevyužíváno.   

KONSTRUKCE: 

Svislé nosné konstrukce:  

 Obvodové zdivo je provedeno ze smíšeného zdiva -  cihel plných pálených a říční kámen. 

Tloušťka obvodového zdiva je 600 mm. Stavba obytné části je v současné době již zateplena 

polystyrénovým obkladem. 

Podlahy:  

Podlahové konstrukce jsou betonové. 

Stropní konstrukce:  

Stropní konstrukce jsou řešeny jako trámové stropy se záklopem. Izolační hmotou ve stopě je 

škvárový násyp. 

Krov a střecha: 

Střecha nad tímto objektem je provedena polovalbová.  Krov je řešen jako stojatá stolice. 

Krokve jsou pobity dřevěným bedněním, které je pokryto eternitovými šablonami.   
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Obrázek 6 Západní pohled na obytnou část mlýna - po dílčí rekonstrukci 

 

Na obytné budově nejsou viditelné poruchy ani z exteriéru ani z interiéru. Tato část 

komplexu budov prošla částečnou rekonstrukcí. Objekt nevykazuje známky vlhkosti. 

3.1.2.2. PEKÁRNA 

 

Dalším objektem, který je součástí komplexu mlýna, je pekárna. V minulosti pekárna 

sloužila jako hlavní zásobování vesnice čerstvým chlebem. Jedná se o jednopodlažní objekt. 

Je rozčleněný na prostor vlastní pekařské pece, skladu hotových výrobků a přípravy. Objekt je 

řešen bez vstupu do podkroví. Vlastní ohřev pekařské pece byl řešen původně dřevem. 

V závěru činného provozu byla pec vytápěna topnými oleji. Dominantou nad touto částí je 

vysoký objekt komína, který ční nad střechou ve výšce více než 2,5m. Koruna komína je již 

značně deformována. Podkrovní část je napojena na objekt stodoly a sloužila k uskladnění 

sena. 

     
Obrázek 7 Pekárna západní pohled  Obrázek 8 Pekárna východní pohled 
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KONSTRUKCE: 

Svislé nosné konstrukce:   

Nosné svislé konstrukce, jsou postaveny z cihel plných pálených. Tloušťka obvodového zdiva 

600 mm. Vnější omítky jsou značně zvětralé a nosné konstrukce nechrání. 

Podlahy:  

Podlahové konstrukce jsou betonové. Tyto konstrukce zůstaly v původním stavu. 

Stropní konstrukce:  

Stropní konstrukce jsou železobetonové s nosnými ocelovými prvky.  

Střecha:  

Konstrukce střechy je provedena jako hambálkový krov. Střešní krytina je z keramických 

pálených tašek. Na pokrytí střechy byly použity pálené tašky.  Střecha nad tímto objektem je 

sedlová.  

 

Dnes je pekárna odstavena a nevyužívána. V průběhu pěti let by chtěli současní 

majitelé pekárnu rekonstruovat a vrátit ji původní funkci. Poruchy na tomto objektu jsou 

zjevné především na komínovém tělese a na části krovu. 

 

3.1.2.3. STODOLA 

 

Dalším budovou komplexu vodního mlýna je objekt stodoly. Tato stavba se dnes 

nevyužívá. O budoucnosti tohoto objektu a jeho využití v budoucnosti ještě není rozhodnuto. 

Na tomto objektu jsou zjevné ze severní strany rozsáhlé poruchy na svislém obvodovém 

plášti. 
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Stodola je jednopodlažním objektem, který není rozčleněn. Střecha leží na 

obvodových konstrukcích. Věncové ztužení není zřejmé. 

   
Obrázek 9 Stodola severovýchodní pohled    Obrázek 10 Stodola severní pohled 

 

KONSTRUKCE: 

Svislé nosné konstrukce:   

Svislé nosné konstrukce, jsou řešeny z cihel plných pálených. Tloušťka obvodového zdiva  

450 mm. Vnější omítky jsou značně zvětralé a nosné konstrukce nechrání. 

Podlahy:  

Podlahu tvoří udusaná hlína. Tato konstrukce, zůstala v původním stavu. 

Stropní konstrukce:  

Konstrukce stropu tvoří neztužený dřevěný strop, sloužící k ukládání sena. 

Střecha:  

Střecha nad tímto objektem je sedlová. Krov je řešen jako hambálková konstrukce, krytina je 

provedena z eternitových šablon.   
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Na tomto objektu jsou zjevné ze severní strany poruchy na svislém obvodovém plášti 

(viz. obr. 10)   

3.1.2.4. OBCHOD 

 

Nejmenším objektem komplexu mlýna je obchod. Dříve tato část komplexu byla 

využívána jako obytná část. Především sloužila jako ubytovací prostory pro místní pekaře. 

V současné době je tento prostor využíván jako prodejna. Jedná se o jednopodlažní objekt. 

Podkrovní prostory jsou průběžně spojeny se stodolou a podkrovními prostory nad pekárnou. 

Současně jsou průchozí do dalších částí podkrovních prostor dosud nepopsaných částí 

komplexu budov. Objekt je bezprostředně napojen do ulice i do areálu mlýna. 

 

 
Obrázek 11 Obchod severní pohled 

 

KONSTRUKCE: 

Svislé nosné konstrukce:   

Obvodové zdivo je provedeno z  cihel plných pálených Tloušťka obvodového zdiva  

450 mm. 
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Podlahy:  

Podlahová konstrukce je betonová. Podlahovou konstrukci tvoří  keramická dlažba. Tato 

konstrukce zůstala v původním stavu. 

Stropní konstrukce:  

Stropní konstrukce je železobetonová.  

Střecha:  

Střecha nad tímto objektem je sedlová. Krov je proveden jako hambálkový. Na pokrytí 

střechy byly použity eternitové šablony. 

 

3.1.2.5. DÍLNA 

 

Předposledním objektem, který je součástí komplexu mlýna, je objekt dílny. Původně tento 

objekt sloužil pro ustájení koní. Dnes objekt dílny nevykazuje známky zjevných poruch na 

jednotlivých konstrukcích. Jedná se o jednopodlažní objekt s hambálkovým krovem. 

Podkrovní prostory dílny jsou průběžně napojeny na část objektu chlévu a stodoly. 
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Obrázek 12 Garáž jižní pohled 

KONSTRUKCE: 

Svislé nosné konstrukce:   

Svislé nosné konstrukce, jsou provedeny z cihel plných pálených. Tloušťka obvodového zdiva 

600 mm. Vnější omítky jsou značně zvětralé a nosné konstrukce nechrání. 

Podlahy:  

Podlahové konstrukce jsou betonové. Tyto konstrukce zůstaly v původním stavu. 

Stropní konstrukce:  

Stropní konstrukce jsou železobetonové.  

Střecha:  

Střecha nad tímto objektem je sedlová. Krov je proveden jako hambálkový. Na pokrytí 

střechy byly použity eternitové šablony.   
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3.1.2.6. CHLÉVY 

 

Posledním objektem jsou chlévy. Objekt chlévů dnes slouží jako sklady. Na objektu 

nejsou viditelné konstrukční vady nebo poruchy. Vnější omítky jsou značně zvětralé a nosné 

konstrukce nechrání. Jedná se o jednopodlažní objekt s hambálkovým krovem. Podkrovní 

prostory jsou propojeny s objektem dílny a dalšími prostorami.  

  
         Obrázek 13 Chlév jižní pohled   Obrázek 14 Chlév západní pohled 

KONSTRUKCE: 

Svislé nosné konstrukce:   

Svislé nosné konstrukce, jsou provedeny z cihel plných pálených. Tloušťka obvodového zdiva 

600 mm. 

Podlahy:  

Podlahové konstrukce jsou betonové. Tyto konstrukce zůstaly v původním stavu. 

Stropní konstrukce: 

 Stropní konstrukce jsou železobetonové.  
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Střecha:  

Střecha nad tímto objektem je sedlová. Krov je konstruován jako hambálkový. Krytinu tvoří 

eternitové šablony.  Značná část krytiny je vyměněna a v současné době vykazuje rozsáhlé 

poškození povětrnostními vlivy. 

 

3.1.2.7. MLÝNICE 

 

Mlýnice je objektem, který v minulosti sloužil pro mletí obilí. Skutečností zůstává, že objekt 

nikdo zhruba od r. 1975 nevyužíval. Tento objekt je konstruován jako čtyřpodlažní. V 1.PP 

byly umístěno zařízení vodních turbín, které bylo nedílnou součástí vodního mlýna. Ve 1.NP 

a 2.NP se nacházejí sýpky. Ve 3.NP byly umístěny sklady.  Z důvodu velmi omezeného 

užívání objektu (objekt byl využíván jako nevětraný sklad apod.) došlo postupem času 

k degradaci části konstrukcí ve vnitřních i vnějších částí objektu.  

 

     
Obrázek 15 Mlýnice severní pohled - vstup   Obrázek 16 Mlýnice jižní pohled 
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KONSTRUKCE: 

Svislé nosné konstrukce:   

Svislé nosné konstrukce, jsou postaveny ze smíšeného zdiva -  z cihel plných pálených  

a říčního kamene. Tloušťka obvodového zdiva 600 mm. Vnější omítky jsou značně zvětralé  

a nosné konstrukce nechrání. 

Podlahy:  

Podlahové konstrukce jsou dřevěné. Tyto konstrukce zůstaly v původním stavu. Částí podlah 

v 1.NP jsou značně narušeny. 

Stropní konstrukce:  

Stropní konstrukce jsou trámové.  

Střecha:  

Střecha nad tímto objektem je sedlová. Krov je konstruován jako hambálkový. Na pokrytí 

střechy byly použity eternitové šablony.   

 

 

 

 
Obrázek 17 Mlýnice východní pohled 
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Objekt mlýnice je v současné době velmi výrazně ovlivňován povrchovou vodou náhonu, 

podpovrchovou vodou a dešťovou vodou, která vniká do 1.PP. Z důvodu nedostatečné údržby 

objektu došlo  k výraznému  porušení konstrukce zdí na jižní straně objektu viz obr. 18.  

 

 
Obrázek 18 Mlýnice pohled do interiéru 

 

 

Výběr objektu, který byl vybrán ke zpracování této diplomové práce, je objekt mlýnice. 

Objekt je podsklepen a má 3.  nadzemní podlaží (viz. výkresová dokumentace). 

 

3.1.2.7.1. 1.PP 

 

V tomto podlaží bylo v minulosti umístěno strojní zařízení, které ovládalo mechanizmus 

mlýna. V současnosti se dochovala pouze betonová část podlahy. Stropní konstrukce nad  
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1.PP,  která je již z jedné poloviny odstraněna je dřevěná. Dnes proniká do objektu voda 

z náhonu, který bezprostředně sousedí z mlýnicí.  

 

 
Obrázek 19 fotografie 1.PP 

 

3.1.2.7.2. 1.NP 

Severní část objektu se nachází v zachovalém stavu. Zdivo nemá souvislou omítku. Materiál, 

ze kterého je obvodová stěna postavena, je ze smíšeného zdiva.  
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Obrázek 20 Severní pohled na mlýnice - exteriér 

 

 
Obrázek 21 Severní pohled na mlýnici - interiér 

 

Ze severní části je obvodové zdivo z interiéru také zachovalé. Avšak bez omítek. 
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Obvodové zdivo je vyzděno  na polokřížovou  vazbu (viz. obr. 22). 

 
Obrázek 22 1.NP mlýnice - jižní pohled na exteriér 

 

Zdivo, v pohledu z exteriéru, v jižní části objektu je obnaženo. Jen v některých místech je 

vnější hladká omítka celistvá. Vnější omítka je celkově ve velmi špatném stavu. Obvodové 

zdivo je namáháno pronikají vodou, která proniká do objektu přes degradující materiál koryta 

náhonu. Tento stav je blíže popsán na obr. 28. Okenní otvory jsou bez skleněné výplně.  

 
Obrázek 23 Interiérový jižní pohled do mlýnice 
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Nevyužívání objektu mělo za následek značnou korozi veškerých materiálů, ze kterých byla 

stavba postavena.  

 
Obrázek 24 Interiérový pohled do mlýnice - viditelné mapy po dešti 

 

 

Obr. 24  je vyfocen bezprostředně po dešti 25.6.2014. Jsou zde viditelné mapy.  Z těchto map 

je zjevný výskyt vody v objektu.   

Západní strana objektu je v zachovalém stavu. Ze strany exteriéru je 1.NP chráněno dřevěnou 

stříškou. V interiéru je omítka v zachovalém stavu. 

 
Obrázek 25 západní exteriérový pohled 



Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb 

 

44 

 

Východní část vnitřního prostoru mlýnice je oddělena pouze heraklitovými deskami na 

dřevěné konstrukci (viz. obr. 26). Heraklitové desky jsou tepelná izolace, která spojuje 

vlastnosti přírodních i syntetických materiálů. Kombinuje dřevní vlákna a cement ve formě 

desek. Tato příčka slouží jako předěl mezi mlýnicí a komunikačními prostorami do vyšších 

pater objektu.  

 
Obrázek 26 Východní interiérový pohled - příčka z cementotřískové desky na dřevěném roštu 

 

 

3.1.2.8. MLÝNSKÝ NÁHON 

 

 

Letitým neudržováním náhonu došlo k degradaci břehů podél náhonu. Z obr. 27 je 

zřejmé, že náhon je značně zanedbaný. Dno náhonu je zaplavené nánosem. Betonové koryto 

mezi česlemi a objektem mlýna je na hranici zřícení.  

Původní průtok v náhonu se pohyboval okolo 620 l/s. 

Zabetonování česlí mělo zabránit pronikání vody do 1. PP v objektu mlýnice. Z obr. 32 je 

zřejmé, že dobetonávka nemá vliv na pronikaní vody do 1.PP. 
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Obrázek 27 Náhon 

 

 

 
Obrázek 28 místa propouštějící vodu z náhonu přes konstrukci 

 

 

Náhon je dlouhý okolo 6 km. Náhon je napojen na řeku Lubinu u města Příbor a vede 

přes obec Skotnice, kde ústí zpět do řeky Lubiny.  V místě původních česel, které byly 

umístěny přibližně  10m od ústí náhonu do mlýnice byl v r. 1991 náhon přehrazen.  Průtok 

vody je po této úpravě náhonu odveden betonovým potrubím DN 500 mimo koryto náhonu.  

Náhon, původně užívaný pro zajištění vody pro provoz dvou vodních mlýnů ve 

Skotnici, je dnes využíván jako recipient povrchového odvodnění – zaústění dvou 

melioračních příkopů a zaústění kanalizačních sběračů v obci Skotnice. Zvýšení průtoku 

náhonu způsobují pouze dva přítoky, zaústěné do náhonu. Přítoky jsou za bezdešťového 
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období suché. Regulace je vytvořena pomocí stavědel, která jsou umístěna ve vzdálenosti 

přibližně 1km od mlýna. 

 

 
Obrázek 29 Koryto náhonu v bezprostřední blízkosti  mlýnice 

 

 

Průzkumem náhonu byla zjištěna značná degradace betonových břehů náhonu (viz. 

orb.29 a obr. 30). Dnes přes zkorodované betonové břehy intenzivně proniká voda do objektu 

mlýnice (viz. obr. 31).   

 

 
Obrázek 30 pravá strana náhonu - degradace materiálu na dně koryta náhonu 
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Obrázek 31 Levá strana náhonu - degradace materiálu na dně koryta náhonu 

 

 

 

 

 
Obrázek 32 Betonové potrubí  DN 500 - degradace materiálu na dně koryta náhonu 
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Obrázek 33zobrazující místa prosakující vody 

 

Nevhodným používáním náhonu, respektive nesprávným průtokem vody je dnes 

náhon zanesen značnou vrstvou naplavenin. Dalším faktorem, který ovlivňuje náhon, jsou 

kanalizační zaústění, která jsou provedena necelý  1km od zaústění náhonu do objektu mlýna.  

V průběhu let byly na náhonu vybudovány nádrže pro společnost Povodí Odry. Nádrže mají 

sloužit k hašení. Tato stavba velmi výrazně ovlivňuje množství vody v náhonu. 
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3.1.2.9. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PŘEDBĚŽNÉHO PRŮZKUMU VODNÍHO 

MLÝNA: 

 

 

Obrázek 34  situace 

 

 

Všechny budovy jsou propojeny nádvořím, ze kterých jsou zpřístupněny všechny části 

objektů. Nádvoří má dva vstupy. Hlavním vstupem se považuje brána na západní straně. 

Podružným a dnes minimálně využívaným vstupem je brána na severní straně. 

 

 

CELKOVÝ STAV OBJEKTŮ: 

V důsledku dlouhodobého nevyužívání objektů, působí komplex budov poměrně 

zchátrale. Komplex budov nejeví závažnější statické poruchy. Vady a poruchy na objektech 

nejsou natolik závažné, aby bylo nutné provést demolice staveb. Sanace objektů je nutné 

provést na úrovni generálních oprav a souběžných rekonstrukcí. 
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OBYTNÁ ČÁST: 

Budova se skládá se 3.NP. Polovalbová střecha zastřešuje tuto stavbu. Tento objekt je 

již rekonstruován. Stavba je zateplena (polystyrén 50 mm) a objekt nejeví větší známky 

poruch (např. trhliny ve zdivu, apod.).  Objekt není opatřen finální fasádní úpravou. 

 

MLÝNICE: 

Tato stavba je postižena nejvíce. Z fotodokumentace je zřejmé obnažené zdivo jak 

z exteriéru, tak z interiéru. Na svislých konstrukcích nejsou patrné větší poruchy v podobě 

trhlin. Avšak obvodové zdivo je velmi výrazně ovlivněno vodou. Voda, která vniká do 

objektu, je z největší pravděpodobností voda z mlýnského náhonu. Objekt není chráněn 

hydroizolací. Vodorovné konstrukce jsou v tomto objektu dřevěné. Všechny podlaží jsou 

vyhotoveny jako trámové stropy. Střešní konstrukce je vytvořena z eternitových tašek, bez 

tepelné izolace. Otvory ve zdech jsou tvořeny původními okny s jednoduchým zasklením. 

V tomto objektu se nachází zařízení turbín.  

 

PEKÁRNA: 

Objekt pekárny, jehož nezbytnou součástí je i historická parní pec, je přes  nešetrné 

zacházení v přijatelném stavu. Svislé konstrukce jsou z cihel plných pálených. Interiérové i 

exteriérové části cihelného zdiva je chráněno nesouvislou omítkou. Stropní konstrukce je 

tvořena betonovou konstrukcí a ocelovými nosníky.  Střešní krytina je provedena z pálených 

tašek.  

 

STODOLA: 

Tato část komplexu dříve sloužila k uskladnění sena pro hospodářská zvířata. 

Obvodové zdivo je z cihel plných pálených. Na této stavbě jsou viditelné poruchy na svislém 

obvodovém plášti. Jsou zde viditelné rozsáhlé trhliny na severní stěně objektu. Trhlina je 

způsobena špatným ukotvením lyžiny, která slouží k posunování vrat. Střešní krytina je 

z eternitových šablon.  
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OBCHOD: 

Obchod je jednou z mála částí, která zůstala zachována v původním stavu a nebylo 

potřeba větších sanačních opatření. V minulosti se zde prodával chleba z místní pekárny. 

V současné době je tato stavba po částečné rekonstrukci. Obchod dnes slouží, k  prodeji 

zmrzliny. Obvodové stěny jsou vyzděny z  plných pálených cihel. Cihelné zdivo je omítnuto 

vápennou omítkou. Střešní krytina je z eternitových šablon.  

 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:  

Na pozemcích mlýna se nacházejí všechny běžné inženýrské sítě. Přípojka plynu se 

nachází na hranici pozemku, nicméně žádný z objektů není na tuto přípojku napojen. 

Vodovodní přípojka je přivedena ze sousedního pozemku. Vodoměrná sestava je umístěna ve 

sklepním prostoru udírny. Dále se rozvětvuje přes nádvoří do obytné části a obchodu. 

Do ostatních objektů není voda rozvedena.  

Elektrický rozvaděč byl zrekonstruován přibližně před 5 lety. Rozváděč je umístěn vnější 

obvodové stěně obytné části. Elektřina je rozvedena do všech objektů s výjimkou pekárny a 

stodoly.  

Kanalizace je řešena blokově s odvodem splašků do žumpy. 

 

Tabulka 2 napojení inženýrských sítí v objektech 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V 

OBJEKTECH 

Objekt voda elektřina plyn 

obytná část  ano Ano ne 

Mlýnice ne Ano ne 

Pekárna ne Ne ne 

Stodola ne Ne ne 

Obchod ano Ano ne 

Garáž ne Ano ne 

sklad dřeva ne Ano ne 
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Historické budovy přirozeně nestojí téměř nikdy stranou moderního využití, ať už je to 

bydlení, různé formy podnikání, nebo v nich sídlí veřejné instituce. Požadavky na jejich 

vzhled a funkci jsou často v kolizi s původními parametry budov a v řadě případů dochází k 

určitým kompromisním řešením. Každopádně dochází k jejich zcela přirozenému opotřebení, 

ať už působením vnějších klimatických faktorů, nebo i samotným pravidelným využíváním 

budovy. Pro zachování trvanlivosti jejich prvků, nebo i celku, tak jednou za čas vznikne 

potřeba údržby, oprav, nebo rekonstrukce. A v tuto chvíli je potřeba si uvědomit, o jakou 

stavbu se jedná, jaká je její historie, a že zásahy, které se chystáme provést, by měly 

respektovat původní materiály, konstrukční metody a vzhled [11]. 

 

 

ZÁVĚR: 

 

Celkový stav jednotlivých objektů je zachovalý vzhledem k času, ve kterém byl 

komplex vystavěn. Původně k objektu mlýna náležely rozsáhlé pozemky pro pěstování obilí a 

lesní porosty. Mlýn sloužil pro zpracování obilí. Protože objekty nejeví na pohled větší 

známky poruch, lze považovat ze statického pohledu jednotlivé stavby za vyhovující.  

Dnes slouží značná část objektů pro bydlení. A to bez větších sanačních, či rekonstrukčních 

opatření. Avšak ne všechny stavby lze takto využívat. Některé budovy budou v budoucnosti 

využívány pro komerční účely (např. sanace a rekonstrukce pekárenské pece, využití 

Francisových turbín pro výrobu elektřiny apod.).  

 

Vhodnost sanace objektu mlýnice, je předmětem bližšího zkoumání. Stav zdiva 

v tomto objektu je ve špatném stavu. Pro bližší prozkoumání se bude zkoumat sanilita zdiva, 

vlhkost ve zdivu, nasákavost zdiva a v neposlední řadě pevnost v tlaku.  Avšak tyto zkoušky 

jsou předmětem podrobně stavebně technického průzkumu. 
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3.1.2.9.1. DOPORUČENÍ 

 

Většina objektů komplexu budov vodního mlýna je v zachovalém stavu. Značná část 

střech působí zchátrale, především střešní krytina. Je nutná sanace. Na některých místech jsou 

krovy zchátralé. Nutná sanace nebo výměna jednotlivých krokví. Nejhůře zasaženým 

objektem je mlýnice respektive suterén mlýnice. Zdivo na celém komplexu vodního mlýna je 

minimálně opotřebené. Omítky na obvodovém zdivu jsou zvětralé nebo zcela chybějící. 

Největší sanační opravu, která je nutná na obvodovém zdivu provést, je na severní straně 

objektu stodoly. Nejhůře zasaženým objektem je mlýnice respektive suterén mlýnice. Tomuto 

objektu je potřeba věnovat nejvíce pozornosti.  Předběžným zjištěním bylo konstatováno, že 

se v 1. PP objevuje voda. Voda, která do značné míry ovlivňuje namáhání objektu. Zároveň je 

nutná realizace sanaci zdiva v mlýnici. Vnikaní vody do suterénu objektu mlýnice má za 

následek poškození obvodového zdiva. Degradace materiálu v mlýnici je zapříčiněno 

poškozením náhonu. V první řadě je nutná sanace koryta náhonu. Poté může přijít na řadu 

sanace  1.PP  mlýnice.    
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4. PODROBNÝ STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM 

Podrobná část stavebně technického průzkumu byla zaměřena na objekt mlýnice. Tento 

objekt je v současné době nejvíce zasažen.  Již v předběžném stavebně technickém průzkumu 

byly opticky zjištěny vlhkostní mapy. Tyto vlhkostní mapy jsou zjevné na jižní straně objektu. 

Příčinou je nejpravděpodobněji vnikající voda do objektu (viz. kapitola  3.1.2.8.) 

Na základě předběžného stavebně technického bylo vyhodnoceno, že se budou prováděny 

následující zkoušky: 

° karbidová zkouška 

° jádrové vývrty 

° důkazové reakce aniontů a kationtů 

° vlhkost ve zdivu 

° objemová hmotnost zdiva 

° pevnost v tlaku 

 

 

Vlhkost zdiva lze spolehlivě stanovit pouze měřením. Vlhkostní průzkum je možné 

provádět několika způsoby. Základní metody jsou destruktivní a nedestruktivní metody.  

• Destruktivní metody – měříme množství vody v materiálu oddělením kapalné fáze od 

pevné fáze. Vyžaduje zásah do konstrukce, spočívá v odebírání vzorků zdiva z míst, kde jsou 

zřetelné projevy vlhnutí zdiva, např. vlhké a rozrušené omítky se sníženou přídržností k 

podkladu, tvorba výkvětů solí, barevné mapy a skvrny na omítkách nebo znaky růstu 

mikroorganismů.  
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• Nedestruktivní metody – měříme určitou fyzikální veličinu, která se mění vlivem 

přítomnosti obsahu vlhkosti. Nevyžaduje zásah do konstrukce, k průzkumu se používají 

elektrické měřící přístroje [5].  

V mlýnici byly pro zjištění vlhkosti zdiva použity semidestruktivní a destruktivní  metody.  

 

4.1. KARBIDOVÁ ZKOUŠKA 

 

Karbidová zkouška je známá svou přesností dosažených výsledků. Tato metoda je 

založena na chemické reakci vlhkosti (vody) ze zkoušeného vzorku s karbidem vápníku, při 

níž vzniká acetylen:  

 

CaC2 + 2 H2O → C2H2 + Ca(OH)2                                (1) 

 

 

Obrázek 35 mšřící přístroj pro karbidovou zkoušku 

 

Měří se tlak acetylénu ve zkušební nádobě.  
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4.1.1. POPIS MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ: 

 

VÁHA: slouží k odvážení předepsaného množství zkušebního vzorku  

TLAKOVÁ NÁDOBA: měřící tlaková nádoba, do které se vkládá odvážené množství 

zkušebního vzorku a karbidu vápníku. Nádoba je opatřena tlakovým uzávěrem 

s manometrem, který umožňuje odečet tlaku v nádobě, nebo přímo odečet vlhkosti ve vzorku. 

Manometr je cejchován pro více rozsahů vlhkosti 

REAGENT: karbid vápníku, dodávaný v zatavených skleněných ampulích 

OCELOVÉ KULIČKY: do nádoby se dávají společně s karbidem vápníku, které mají za úkol 

rozbít ampule  

NÁŘADÍ (KLADÍVKO S PODLOŽKOU, SEKÁČEK): kladívko se sekáčkem slouží k odběru 

vzorku. K rozdrcení vzorku slouží kladívko s podložkou. 

4.1.2. ZPŮSOB MĚŘENÍ: 

 

° přístroj se připraví k měření – vyčistí se tlaková nádoba a připraví se váha, pro opětovné 

použití se přístroj musí vysušit 

° provedeme odběr vzorku, který se provedl ve hloubce 50mm pod povrchem  a následně byly 

vzorky  rozmělněny,  

° na vyvážené váze se odváží předepsané množství vzorku a bezezbytku se přenese do tlakové 

nádoby, 

° přidá se reagent – karbid vápníku ve skleněné ampulce a opatrně se do nádoby vloží ocelové 

kuličky, 

° tlaková nádoba se uzavře, 
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° s tlakovou nádobou se třese po dobu několika sekund, tak aby došlo k rozbití ampule 

s reagentem a promíchání se vzorkem. Pak se nádoba postaví a po přibližně 1 min. se proces 

zopakuje, 

° ručička tlakoměru se ustálí přibližně za 3 minuty, kdy je možno odečíst výsledek měření. 

Hodnota se odečte na manometru ve vzpřímené poloze tlakové nádoby,  

° po odečtení hodnoty se nádoba opatrně otevře.  

 

4.1.3. Přehled výsledků:  

Tabulka 3 Přehled výsledků karbidové zkoušky 

hmotnost vzorku 20  g 

vzorek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

minuty   

1 >1,6 0,92 1,3 0,86 1,1 1,5 1,1 1,1 1,3 1,5 

2 >1,6 0,92 1,3 0,86 1,1 1,5 1,1 1,1 1,3 1,5 

3 >1,6 0,92 1,3 0,86 1,1 1,5 1,1 1,1 1,3 1,5 

4 >1,6 0,92 1,3 0,86 1,1 1,5 1,1 1,1 1,3 1,5 
 

Tabulka 4 Koncentrace vody v odebraných vzorcích (%CM) 

PROTOKOL O ZKOUŠCE 
KONCENTRACE VODY  

(%CM) 

hmotnost vzorku 20  g 

vzorek 
vlhkost CM 

[%] 

1 7,5 

2 4,6 

3 6,5 

4 4,3 

5 5,5 

6 7,5 

7 5 

8 5,5 

9 6,5 

10 7,5 
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Jedná se o zděnou stěnu z  plných pálených cihel. Rozměry cihel 290x140x65 mm.  

Stěna byla postavena přibližně v 18. století. Posuzovaná stěna je bez vnějších, respektive bez 

vnitřních omítek a to z 80-90%. Stavba je s největší pravděpodobností bez hydroizolace. 

V minulosti se hydroizolace nepoužívaly.  

 

 
Obrázek 36 místa odebraných vzorků pro Karbidovou zkoušku 

 

 

 

 

Obrázek 37 legenda jednotlivých hodnot odebraných vzorků 
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Obrázek 38 Místo vzorku č.4    Obrázek 39 Místo vzorku č. 3  

 

 

 
Obrázek 40 Místa odebraných vzorků 
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Obrázek 41 Schéma míst odebraných vzorků  

 

4.1.4. ZÁVĚR:  

Karbidovou zkouškou bylo vyhodnoceno zdivo s výsledkem vysokého obsahu vody. 

Koncentrace vody ve zkoušených vzorcích se pohybuje od 5,5 – 7,5%.  Výsledky karbidové 

zkoušky nebyly příliš přesné. U vzorku č.1 byla vlhkost CM větší jako 7,5%.  Z tohoto 

důvodu bylo přistoupeno k provedení jádrových vývrtů (viz. obr. 42 a obr. 43). 
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4.2. JÁDROVÉ VÝVRTY: 

 Jádrové vývrty byly provedeny z důvodu přesnější analýzy vlhkosti zdiva (viz. kapitola 

4.1.4.). 

    
Obrázek 42 stěnový vývrt č. 1    Obrázek 43 stěnový vývrt č. 2 

 

 

Celkem bylo provedeno 6 jádrových vývrtů. Vývrty byly provedeny od hloubky 300 

mm do hloubky 600 mm. Vývrty byly provedeny  mokrým způsobem (vhánění vody do 

vývrtu při provádění vývrtu). 

 

 
Obrázek 44 Místa provedených jádrových vývrtů 
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      Obrázek 45 Provádění jádrových vývrtů    Obrázek 46 Jádrový vývrt V3 

 

 

 

Vzorek získaný z vývrtu byl vrácen zpět do vyvrtaného otvoru, kde byl ponechány 3 

dny. Obdobně se postupovalo u všech vzorků. Poté byly vzorky odebrány, označeny a 

následně vloženy do platových obalů. V obalech byly převezeny do laboratoře. V laboratoři 

byly vzorky rozbaleny, zváženy a následně vloženy do sušárny. V sušárně byly vzorky 

vysušovány po dobu 24 hodin.  

 

 
Obrázek 47 Jádrový vývrt V2 
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Obrázek 48 Řezy  jednotlivých jádrových vývrtů V1 a V2 

 

 
Obrázek 49 Řezy  jednotlivých jádrových vývrtů V3 a V4 

 
Obrázek 50 Řezy  jednotlivých jádrových vývrtů V5 a V6 
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Po vysušení vzorků byly vzorky opětovně zváženy a následně byla vypočítána vlhkost 

odebraných vzorků (viz. tab. 5)  

 

      (2) 

 

mo,p,tot  hmotnost sady tří reprezentativních částí celého zdícího prvku před vysušením 

[g] 

mdry,p,tot hmotnost sady tří reprezentativních částí celého zdícího prvku po vysušení do 

ustálené hmotnosti [g] 

wp  vlhkost sady tří reprezentativních částí celého zdícího prvku [%] 

 

 

 
Obrázek 51 Nastavení sušárny pro jádrové vývrty 
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Obrázek 52 Jádrové vývrty v sušárně 

 

 

Po vysušení vzorků byly vývrty nařezány na krychle 50x50 mm (viz. tab. 6). Vzorky byly 

nařezány mokrým způsobem. Poté byly vzorky opětovně vloženy do sušárny a vysušovány při 

teplotě 105 ±5°C po dobu 24 hodin.  

 

 

 
Obrázek 53 Krychle na vysušení
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4.2.  STANOVENÍ  VLHKOSTI 

Pro stanovení vlhkosti byla použita norma ČSN EN 772-13 Zkušební metody pro zdící prvky –Část 13:Stanovení objemové hmotnosti materiálu 

zdících prvků za sucha a objemové hmotnosti zdících prvků za sucha (kromě zdících prvků z přírodního kamene) [3] 

Tabulka 5 Stanovení vlhkosti dle ČSN EN 772-13  Zkušební metody pro zdící prvky –Část 13:Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdících prvků za sucha a objemové 

hmotnosti zdících prvků za sucha (kromě zdících prvků z přírodního kamene) 

číslo  typ vzorku 
ozn. vzorky poznámky 

mo,u mdry,u mo,p,tot mdry,p,tot 
wp [%] 

vzorku ZP / RČ * [g] [g] [g] [g] 

1 
RČ V1-A 

V1-A1   

2947 

1186 1448 

2439 20,8 
2 V1-A2   

3 
RČ V1-B 

V1-B1   
1253 1499 

4 V1-B2   

5 RČ V2-A - nebyly provedeny vzorky 

2870 

369 450 

2377 20,7 
6 RČ V2-B - nebyly provedeny vzorky 635 772 

7 
RČ V2-C 

V2-C1   
1373 1648 

8 V2-C2   

9 RČ V2-D V2-D1   

2633 

1037 1264 

2257 16,7 10 RČ V2-E - nebyly provedeny vzorky 700 735 

11 RČ V2-F - nebyly provedeny vzorky 520 634 

12 

ZP  V3-A 

V3-A1   

3944 3358 3944 3358 17,5 
13 V3-A2   

14 V3-A3   

15 V3-A4   
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číslo  typ vzorku 
ozn. vzorky poznámky 

mo,u mdry,u mo,p,tot mdry,p,tot 
wp [%] 

vzorku ZP / RČ * [g] [g] [g] [g] 

16 
  

V3-A5   
     

17 RČ V3-B - nebyly provedeny vzorky 381 321 381 321 18,7 

18 RČ V3-C - nebyly provedeny vzorky 397 391 397 391 1,5 

19 
RČ V3-D 

V3-D1 
kámen 2550 2473 2550 2473 3,1 

20 V3-D2 

21 ZP V4-A V4-A1   3333 2860 3333 2860 16,5 

22 

  

V4-A2   

     
23 V4-A3   

24 V4-A4   

25 
RČ V4-B 

V4-B1   
1551 1339 1551 1339 15,8 

26 V4-B2   

27 RČ V5-A - nebyly provedeny vzorky 
2449 

464 533 
2121 15,5 

28 RČ V5-B - nebyly provedeny vzorky 1657 1916 

29 
RČ V5-C 

V5-C1   
1438 1360 1438 1360 5,7 

30 V5-C2   

31 
RČ V5-D 

V5-D1   
2449 

464 533 
2121 15,5 

32 V5-D2   1657 1916 

33 
RČ V6-A 

V6-A1   

3655 

1392 1622 

3184 14,8 
34 V6-A2   

35 RČ V6-B V6-B1   965 1102 

36 RČ V6-C V6-C1   827 931 

37 RČ V6-D V6-D1   1060 976 1060 976 8,6 
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4.2.  STANOVENÍ OBJEMOVÉ HMNOSTNOSTI  

Pro stanovení vlhkosti byla použita norma ČSN EN 772-13 Zkušební metody pro zdící prvky –Část 13:Stanovení objemové hmotnosti materiálu 

zdících prvků za sucha a objemové hmotnosti zdících prvků za sucha (kromě zdících prvků z přírodního kamene) [3] 

Tabulka 6 stanovení objemové hmotnosti za sucha dle ČSN EN 772-13  Zkušební metody pro zdící prvky –Část 13:Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdících prvků 

za sucha a objemové hmotnosti zdících prvků za sucha (kromě zdících prvků z přírodního kamene) 

číslo  typ vzorku 
ozn. vzorky 

původ lu  wu hu  mdry,p Vg,p ρn,u 

vzorku ZP / RČ * dle  EN 771-1 [mm] [mm] [mm] [g] [mm3] [kg/m3] 

1 
RČ V1-A 

V1-A1   52 52 51 211 137904 1,5 

2 V1-A2   52 52 51 208 137904 1,5 

3 
RČ V1-B 

V1-B1   52 52 51 214 137904 1,6 

4 V1-B2   52 52 51 218 137904 1,6 

5 RČ V2-A - nebyly provedeny vzorky 

6 RČ V2-B - nebyly provedeny vzorky 

7 
RČ V2-C 

V2-C1   51 51 52 218 135252 1,6 

8 V2-C2   52 52 52 221 140608 1,6 

9 RČ V2-D V2-D1   52 52 51 214 137904 1,6 

10 RČ V2-E - nebyly provedeny vzorky 

11 RČ V2-F - nebyly provedeny vzorky 
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Pokračování tabulky 6 – část 1 

číslo  typ vzorku 
ozn. vzorky 

původ lu  wu hu  mdry,p Vg,p ρn,u 

vzorku ZP / RČ * dle prEN 771-1 [mm] [mm] [mm] [g] [mm3] [kg/m3] 

12 

ZP  V3-A 

V3-A1   52,0 52,0 52,0 224 140608 1,6 

13 V3-A2   50,0 50,0 50,0 198 125000 1,6 

14 V3-A3   53,0 53,0 52,0 238 146068 1,6 

15 V3-A4   52,0 52,0 52,0 234 140608 1,7 

16 V3-A5   51,0 51,0 52,0 217 135252 1,6 

17 RČ V3-B - nebyly provedeny vzorky 

18 RČ V3-C - nebyly provedeny vzorky 

19 RČ V3-D V3-D1 kámen 51 51 52 339 135252 2,5 

20 
  

V3-D2 
 

52 52 52 311 140608 2,2 

21 

ZP V4-A 

V4-A1   52 52 52 204 140608 1,5 

22 V4-A2   51 51 50 202 130050 1,6 

23 V4-A3   50 50 50 196 125000 1,6 

24 V4-A4   52 52 50 189 135200 1,4 

25 
RČ V4-B 

V4-B1   53 53 52 216 146068 1,5 

26 V4-B2   53 53 52 203 146068 1,4 

27 RČ V5-A - nebyly provedeny vzorky 

28 RČ V5-B - nebyly provedeny vzorky 

29 
RČ V5-C 

V5-C1   52 52 51 201 137904 1,5 

30 V5-C2   52 52 52 212 140608 1,5 
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Pokračování tabulky 6 – část 2 

číslo  typ vzorku 
ozn. vzorky 

původ lu  wu hu  mdry,p Vg,p ρn,u 

vzorku ZP / RČ * dle prEN 771-1 [mm] [mm] [mm] [g] [mm3] [kg/m3] 

31 
RČ V5-D 

V5-D1   52 52 52 208 140608 1,5 

32 V5-D2   53 53 50 199 140450 1,4 

33 
RČ V6-A 

V6-A1   51 51 52 212 135252 1,6 

34 V6-A2   51 51 53 207 137853 1,5 

35 RČ V6-B V6-B1   51 51 51 226 132651 1,7 

36 RČ V6-C V6-C1   52 52 51 231 137904 1,7 

37 RČ V6-D V6-D1   51 51 51 220 132651 1,7 
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4.2.2. STANOVENÍ PEVNOSTI V TLAKU 

Stanovení pevnosti v tlaku dle ČSN EN 772-1 Zkušební metody pro zdící prvky- část 1 : Stanovení pevnosti v tlaku [4] 

Tabulka 7 Výsledky stanovení pevnosti v tlaku na vzozcích dle ČSN EN 772-1 Zkušební metody pro zdící prvky- část 1 : Stanovení pevnosti v tlaku [4] 

číslo 
druh 

zdícího 
ozn. původ 

počet 
výška šířka vlhkost zatížení 

pevnost v 

průměr. 

pevnost normaliz. pevnost 
poznámky 

vzorku prvku vzorků 
[mm] [mm] [%] [kN] 

tlaku 

[N/mm2] [N/mm2] v tlaku [N/mm2] 

V1-A 
stěna V1-A1 OS 1 51,0 52,0 21 1,4 0,5 

0,5 
0,4 

 stěna V1-A2 OS 1 51,0 52,0 21 1,2 0,5 0,4 

 

V1-B 
stěna V1-B1 OS 1 51,0 52,0 21 1,6 0,6 

0,5 
0,5 

 
stěna V1-B2 OS 1 51,0 52,0 21 1,3 0,5 0,4 

 

V2-C 

stěna V2-C1 OS 1 51,0 52,0 21 2,2 0,8 
0,7 

0,7 

 stěna V2-C2 OS 1 52,0 52,0 21 1,7 0,6 0,5 

 V2-D stěna V2-D1 OS 1 51,0 52,0 17 2,2 0,8 0,8 0,7 

 

V3-A 

stěna V3-A1 OS 1 52,0 52,0 17 4,0 1,5 

1,6 

1,2 

 stěna V3-A2 OS 1 50,0 50,0 17 3,3 1,3 1,1 

 stěna V3-A3 OS 1 52,0 53,0 17 5,3 1,9 1,6 

 stěna V3-A4 OS 1 52,0 52,0 17 6,6 2,4 2,1 

 
stěna 

V3-A5 
OS 

1 52,0 51,0 17 
2,9 

1,1 
0,9 
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Pokračování tabulky 7 – část 1 

 

druh 

zdícího 
ozn. původ 

počet 
výška šířka vlhkost zatížení 

pevnost v 

průměr. 

pevnost normaliz. pevnost 
poznámky 

vzorku prvku vzorků 
[mm] [mm] [%] [kN] 

tlaku 

[N/mm2] [N/mm2] v tlaku [N/mm2] 

V3-D 

stěna V3-D1 OS 1 52,0 51,0 3 - - 

- 

- 

 
stěna 

V3-D2 
OS 

1 52,0 52,0 3 
- 

- 
- 

 

V4-A 

stěna V4-A1 OS 1 52,0 52,0 17 1,4 0,5 

0,7 

0,4 

 stěna V4-A2 OS 1 51,0 51,0 17 1,5 0,6 0,5 

 stěna V4-A3 OS 1 50,0 50,0 17 2,0 0,8 0,7 

 stěna V4-A4 OS 1 50,0 52,0 17 2,0 0,8 0,7 

 
V4-B 

stěna V4-B1 OS 1 52,0 53,0 16 1,4 0,5 
0,5 

0,4 

 stěna V4-B2 OS 1 52,0 53,0 16 1,6 0,6 0,5 

 
V5-C 

stěna V5-C1 OS 1 51,0 52,0 6 4,5 1,7 
1,7 

1,4 

 stěna V5-C2 OS 1 52,0 52,0 6 4,5 1,7 1,4 

 
V5-D 

stěna V5-D1 OS 1 52,0 52,0 6 1,8 0,7 
0,6 

0,6 

 stěna V5-D2 OS 1 50,0 53,0 6 1,6 0,6 0,5 

 
V6-A 

stěna V6-A1 OS 1 52,0 51,0 15 1,8 0,7 
0,8 

0,6 

 stěna V6-A2 OS 1 53,0 51,0 15 2,5 0,9 0,8 

 V6-B stěna V6-B1 OS 1 51,0 51,0 15 4,4 1,7 1,7 1,4 
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Pokračování tabulky 7 – část 2 

 

druh 

zdícího 
ozn. původ 

počet 
výška šířka vlhkost zatížení 

pevnost v 

průměr. 

pevnost normaliz. pevnost 
poznámky 

vzorku prvku vzorků 
[mm] [mm] [%] [kN] 

tlaku 

[N/mm2] [N/mm2] v tlaku [N/mm2] 

V6-C stěna V6-C1 OS 1 51,0 52,0 15 2,6 1,0 1,0 0,8 

 V6-D stěna V6-D1 OS 1 51,0 51,0 9 2,5 0,9 0,9 0,8 
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Graf s nejnižší pevností v tlaku. Maximální síla je 1319 N. 
 

 
Obrázek 54 Graf pevnosti v tlaku V1-B1 

 

Graf s maximální  pevností v tlaku. Maximální síla je 6612 N. 
 

 

Obrázek 55 Graf pevnosti v tlaku V3-A4
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4.4. STANOVENÍ OBSAHU VODOROZPUSTNÝCH SOLÍVE VE ZVIDU 

 

Ve stejném čase byly odebrány referenční vzorky pro zjištění obsahu vodorozpustných 

solí. Referenční vzorky byly odebrány z povrchu zdiva, z líce zdiva jádrových vývrtů 

v hloubce 30 mm a poté se použili části vzorků z jádrových vývrtů. Vzorky byly odebrány 

z nejvíce kritického místa, respektive z nejméně kritického místa tj. vzorky byly použity 

z SV1 a SV4. 

 

Pro stanovení vodorozpustných solí byl použit následující postup: 

1) nejprve se vzorky rozdrtily pomocí kladiva a třecí misky 

2) rozdrcené vzorky byly naváženy, hmotnost jednotlivých vzorků byla 10g 

3) vzorky byly vsypány do nádobek o objemu 250 ml a bylo přidáno 50ml destilované vody 

4) vzorky byly vloženy do třepačky (vzorky byly ponechány na protřepání do druhého dne)  

 

 
Obrázek 56 Uložení vzorků do třepačky 

 

5) následujícího dne byly vzorky přefiltrovány 
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Obrázek 57 Filtrace vzorků   Obrázek 58 Použitý filtr 390/ Ø 150 mm 

6) Filtrát byl rozlit o objemu přibližně 2 ml do zkumavek  

7) Zkumavky se vzorkem byly podrobeny  důkazových reakcím (výsledky viz. tabulka č.8) 

 

Důkazové reakce se projeví následovně: 

 

Důkaz chloridů (Cl
-
)  

Ke 2 ml filtrátu se přileje 1 ml HNO3 a 1ml 2% roztoku dusičnanu stříbrného. V přítomnosti 

chloridů vznikne bílá na světle tmavnoucí sraženina, rozpustná v přídavku amoniaku 

(NH4OH) 

 

Důkaz síranů (SO4
2-

) 

Ke 2ml filtrátu se přileje 1 ml HCl a 2ml 10% roztoku BaCl2. V přítomnosti síranů se tvoří 

bílá jemnozrnná sraženina.  

 

Důkaz dusičnanů (NO3
-
) 

Ke 2ml filtrátu se přileje 1ml difenylaminu v koncentrované kyselině sírové. Přítomnosti 

dusičnanů se na styku jednotlivých fází objeví modrá vrstva. 
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Důkaz amonných iontů (NH4
+
) 

Ke 2ml filtrátu se přileje 1ml Nesslerova činidla. V přítomnosti NH4
+
 iontů vznikne žlutá až 

hnědá sraženina. 

 

V tab. Č.7 jsou vyznačeny přítomnosti jednotlivých druhů vodorozpustných solí ve vzorcích 

zdiva, které byly odebrány z jádrových vývrtů mlýnice.  

 

Tabulka 8 Důkazové reakce aniontů a kationtů ve vzorcích 

    přít. iontů   

    vzorek č.   

NH4
+ 

SO4
2-

 Cl
-
 NO3

-
 

V1 – LV + + + - 

V4 - LV + + + - 

V4 - PZ + + + - 

 

 

Z referenčních vzorků je zjevné přítomnost vodorozpustných iontů v cihelném zdivu.  

 
Obrázek 59 Důkazové reakce vodorozpustných iontů 
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4.2.2. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROVEDENÝCH ZKOUŠEK 

 

Tabulka 9 Souhrn všech výsledků 

číslo  

fotografie ozn. řez 

vzorek na  vlhkost výška šířka 
hmotnost 

před 
výška šířka 

hmotnost 

po 

pevnost 

v tlaku 
poznámky 

vzorku 
pevnost v 

tlaku 
[%] [mm] [mm] 

vysušením    

[g] 
[mm] [mm] 

vysušením    

[g] 
[kN] 

 

1 

N V1-A 

 
 

V1-A1 

20,8 

51 52 237 51 52 211 1,4  

2 V1-A2 51 52 232 51 52 208 1,2  

3 

N V1-B 

 
 

V1-B1 

20,8 

51 52 237 51 52 214 1,6  

4 V1-B2 51 52 240 51 52 218 1,3  

5 

 
 

V2-A 

 

V2-A 20,7 vzorek nemohl být použit 

6 

 
 V2-B 

 

V2-B 20,7 vzorek nemohl být použit 
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Pokračování tabulky 9 – část 1 

číslo  

fotografie ozn. řez 

vzorek na  vlhkost výška šířka 
hmotnost 

před 
výška šířka 

hmotnost 

po 

pevnost 

v tlaku 
poznámky 

vzorku 
pevnost v 

tlaku 
[%] [mm] [mm] 

vysušením    

[g] 
[mm] [mm] 

vysušením    

[g] 
[kN] 

 

7  
 V2-C 

 
 

V2-C1 
20,7 

51 52 235 51 52 218 2,2  

8 V2-C2 52 52 238 52 52 221 1,7  

9 

 
 V2-D 

 

V2-D1 16,6 51,0 52,0 225 51 52 214 2,2 
 

10 

 
 V2-E 

 

V2-E 16,6 vzorek nemohl být použit 

11 

 
 V2-F N V2-F 16,6 vzorek nemohl být použit 

12  
 

V3-A 

 
 

V3-A1 

17,5 

52,0 52,0 250 52,0 52,0 224 4,0  

13 V3-A2 50,0 50,0 229 50,0 50,0 198 3,3  

14 V3-A3 52,0 53,0 262 52,0 53,0 238 5,3  

15 V3-A4 52,0 52,0 258 52,0 52,0 234 6,6  

16 V3-A5 52,0 51,0 246 52,0 51,0 217 2,9  
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Pokračování tabulky 9 – část 2 

číslo  

fotografie ozn. řez 

vzorek na  vlhkost výška šířka 
hmotnost 

před 
výška šířka 

hmotnost 

po 

pevnost 

v tlaku 
poznámky 

vzorku 
pevnost v 

tlaku 
[%] [mm] [mm] 

vysušením    

[g] 
[mm] [mm] 

vysušením    

[g] 
[kN] 

 

17 
 
 V3-B kámen V3-B 18,7 vzorek nemohl být použit 

18 

 
 V3-C kámen V3-C 1,5 vzorek nemohl být použit 

19 
N V3-D kámen 

V3-D1 
3,1 

52 51 342 52 51 339 -  

20 V3-D2 52 52 314 52 52 311 -  

21  
 

V4-A 

 
 

V4-A1 

16,5 

52 52 233 52 52 204 1,4  

22 V4-A2 51 51 233 51 51 202 1,5  

23 V4-A3 50 50 221 50 50 196 2,0  

24 V4-A4 50 52 212 50 52 189 2,0  

25 
 
 

V4-B 

 
 

V4-B1 

15,8 

52 53 242 52 53 216 1,4  

26 V4-B2 52 53 229 52 53 203 1,6  
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Pokračování tabulky 9 – část 3 

číslo  

fotografie ozn. řez 

vzorek na  vlhkost výška šířka 
hmotnost 

před 
výška šířka 

hmotnost 

po 

pevnost 

v tlaku 
poznámky 

vzorku 
pevnost v 

tlaku 
[%] [mm] [mm] 

vysušením    

[g] 
[mm] [mm] 

vysušením    

[g] 
[kN] 

 

27 

 
 V5-A 

 

V5-A 15,4 vzorek nemohl být použit 

28 

 
 

V5-B 

 

V5-B 15,4 vzorek nemohl být použit 

29  
 

V5-C 

 
 

V5-C1 

5,7 

51 52 215 51 52 201 4,5  

30 V5-C2 52 52 228 52 52 212 4,5  

31  
 

V5-D 

 
 

V5-D1 

5,7 

52 52 231 52 52 207 1,8  

32 V5-D2 50 53 219 50 53 199 1,6  

33 
 
 

V6-A 

 
 

V6-A1 

14,8 

52 51 236 52 51 212 1,8  

34 V6-A2 53 51 232 53 51 207 2,5  
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Pokračování tabulky 9 – část 4 

číslo  

fotografie ozn. řez 

vzorek na  vlhkost výška šířka 
hmotnost 

před 
výška šířka 

hmotnost 

po 

pevnost 

v tlaku 
poznámky 

vzorku 
pevnost v 

tlaku 
[%] [mm] [mm] 

vysušením    

[g] 
[mm] [mm] 

vysušením    

[g] 
[kN] 

 

35 

 
 

V6-B 

 

V6-B1 14,8 51 51 257 51 51 226 4,4  

36 

 
 V6-C 

 

V6-C1 14,8 51 52 262 51 52 231 2,6  

37 

 
 V6-D 

 

V6-D1 8,6 51 51 256 51 51 219 2,5  

 

 

 

 

 



Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb 

 

83 

 

5. ZÁVĚR 

Smíšené a cihelné zdivo u historických objektů je obvyklým materiálem.  U zděných 

historických budov je nejčastějším problémem vlhkost.  Hledání příčin vzniku vlhkosti je 

více. Může vznikat dlouhodobým nepoužíváním objektu, neprovedením hydroizolací, nebo 

vadou izolace, nedostatečnou výměnou vzduchu uvnitř objektu atd. Příčin vzniku může být 

hodně, avšak každá historická stavba je ojedinělá. 

  Zděné konstrukce jsou častým předmětem sanací historických staveb.  Před tím než 

začneme navrhovat sanace, je nutné provést stavebně technický průzkum a analýzy 

konstrukcí. Při provádění stavebně technického průzkumu musí být dbáno a minimalizaci 

narušení konstrukce. Současně získat potřebné informace o konstrukcích.   Po vyhodnocení 

stavebně technického průzkumu a analýzy konstrukcí je možné navrhnout vhodné sanační 

opatření. 

Předmětem zkoumání byl objekt mlýnice. Maximální snahou bylo zjistit poruchy na 

obvodovém zdivu. Byly provedeny jednotlivé stavy zkoumání objektu.  Následně s maximální 

pečlivostí byly odebrány vzorky tak, aby důsledně kopírovaly stav objetu a minimálně 

narušily nosnou konstrukci zdiva.  Rozhodujícím faktorem je vnikání vody do objektu. 

Pronikající voda zapříčinila degradaci materiálu na obvodovém zdivu. Při provedení 

karbidové zkoušky byla zjištěna vysoká vlhkost a pro přesnější analýzu byly provedeny 

jádrové vývrty. Jádrové vývrty byly provedeny rovněž  pro zjištění pevnosti obvodového 

zdiva v tlaku.  

Při zkoumání vzorků byla zjištěna přítomnost vodorozpustných solí ve zdivu. 

Z důvodu extrémní finanční náročnosti nebylo možno zjistit množství a druhy solí. 

Při posouzení objektu mlýnice bylo zjištěno následující: 

- Extrémní vlhkost obvodového zdiva 

- Výskyt vodorozpustných solí ve zdivu 

- Snížení pevnosti obvodového zdiva 
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Na základě těchto zjištění bude nutno objekt v průběhu dalšího užívání podrobit rozsáhlé 

sanaci. Tato sanace navrátí objektu fyzikální hodnoty obvodovému zdiva. 

 

Návrh opatření: 

- sanace koryta náhonu 

-  zamezení pronikání vody 

- postupné vysušení mlýnice  

- vyprojektování stavu, pro dlouhodobý setrvalý stav sanovaných konstrukcí 

 

Po odstranění všech příčin poruch je možné začít rekonstruovat mlýnici. Vhodnost  

a způsob opatření sanací bude provedena z hlediska vlivu na životní prostředí i ekonomické 

náročnosti. 

Problematika rekonstrukcí a sanací historických konstrukcí je velice rozsáhlá a zahrnuje 

spolupráci různých odborníků z různých stavebních oborů a také pracovníků památkové péče. 

Výsledkem této spolupráce je skloubení současných požadavků na využití objektu se 

zachováním historické hodnoty dané budovy.  

Výsledky jednotlivých zkoušek, které byly provedeny na objektu mlýnice jsou velmi 

různorodé. Zejména u pevnosti v tlaku jsou hodnoty od 1,3 – 6,6 kN (krychle 50x50mm). Již 

z této skutečnosti vyplývá, že část obvodového zdiva ztratila částečně původní pevnostní 

charakteristiku. Z toho lze konstatovat, že bude nutné celou nosnou konstrukci suterénu 

sanovat. Vhodnou alternativou je postupné vybourání poškozeného zdiva v suterénu  

a paralelně nahrazováno zdivem obdobného charakteru. Pevnost nového zdiva musí odpovídat 

zatížení, které bude vyvíjeno na obvodové zdivo sanovaného objektu.  

Objekt mlýnice bezprostředně nevyžaduje odstranění. Je však nutné bezodkladně zahájit 

sanační práce. 
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