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Mlýn byl dlouhodobě neobývaný a neudržovaný, což zapříčinilo celkově špatný 

fyzický stav všech jeho stavebních konstrukcí. V interiéru mlýna i pily se ale v uspokojivém 

stavu dochovala takřka všechna původní technologická zařízení.  

Vnučka posledního vlastníka zahájila opravu a rehabilitaci celého objektu s tím, že 

počítá nejen s obnovou obytných prostorů mlýna, ale také s částečným zprovozněním jeho 

technologických zařízení.  

 

Zděnou částí mlýna je jihovýchodní klasicistní obytné křídlo s plastickými zdobnými 

štukovými prvky v průčelí. Původní omítky v soklové části byly v minulosti nahrazené 

novými a později ještě přetažené štukovou vrstvou s vyšším obsahem hydraulické složky. 

Omítky ve štítu jsou původní klasicistní, se zachovanými barevnými vrstvami fasádních 

nátěrů. 
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1. Úvod 

1.01. Okolnosti realizace OPD 

Požadavek na průzkum omítkových vrstev a barevností omítek JV průčelí obytné 

části mlýna je vyvolaný přípravou celkové obnovy průčelí a rehabilitací barevností omítek 

v této části objektu.  

V době provádění OPD dne 8.10.2014 bylo zataženo, místy mlhavo. Teplota se 

pohybovala okolo + 12° C.   

Fotodokumentace byla pořízena digitální kamerou SONY, model DSC – HX 1.  

 

1.02. Stav exteriéru v době provádění OPD 

               Omítky v JV průčelí obytné části jsou poškozené vzlínající vlhkostí, jsou 

nesoudržné s podkladem a ve vrstvách se odlučují.  Vrstvy fasádních nátěrů jsou narušené 

trvale nepříznivými okolními klimatickými podmínkami a částečně smyté dešťovými 

srážkami.   

 

  

1.03. Podklady, jež měl zpracovatel OPD k dispozici 

Autor při zpracování OPD vycházel zejména z: 

    - archivních materiálů a fotodokumentace NPÚ ÚOP v Telči 

    - evidenční karty NKP evid.č. dle ÚSKP 45170/7-4480 před i po reidentifikaci 

    - archivních materiálů Muzea Vysočiny v Jihlavě 

    - internetové stránky eStránky.cz 

    - vlastní fotodokumentace 

    - vlastního zaměření a měření    

 

1.04. Metody dokumentace 

    - interpretace nálezových situací zachycených fotodokumentací ze dne 8.10.2014 a 

metodou srovnávání se skutečným stavem  

    - digitální fotodokumentace současného stavu s uvedením konfrontačních situací 

    - zaměření nálezových situací 

    - písemné záznamy v terénu 

    - zákresy v terénu 

    - popis 
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2. Popis nálezů 

2.01. Poloha zkoumaného objektu 

Mlýn stojí v jižní dolní části obce Trhonice, západně od cesty do Ubušína. Vodní 

energii původně zajišťoval přívodní náhon s jednoduchým stavem na Hraničním potoku, 

vybudovaný východně od cesty do Ubušína. Ten usměrňoval vodu do dnes již takřka 

neexistující mělkého přívodního náhonu, který ale kapacitně dostatečně vyhovoval pro 

tehdejší provoz kola na horní vodu. Povšechný půdorys mlýnské usedlosti vykazoval 

přibližně současný stav mlýna i pily, jakož i nástavby sklepa, za kterou se dříve nacházela 

další hospodářská budova.  

Východně za cestou stál domek pazderny patřící také k mlýnu, do dnešní doby 

dochovaný v jádru hmoty přestavby domu č.p. 16.   

    

Předmětem památkové ochrany je vodní mlýn (č. ÚSKP 45170/7-4480) s pozemkem, 

st.parc.č. 50 a pila (stejné č. ÚSKP) s pozemkem, parc.č. 75, vše v k.ú. Trhonice. Zápis 

kulturní památky do státního seznamu kulturních památek byl schválený rozhodnutím č. 

3017 OŠK ONV ve Žďáru nad Sázavou ze dne 6.12.1963. 

 

 

2.02.  Popis exteriéru objektu 

  Areál mlýna sestává ze čtyř uzavřených křídel, seskupených okolo obdélného nádvoří 

a z budovy pily, situované při západním nároží půdorysu mlýna. Zbytek zpola zasypaného 

náhonu probíhá před SZ průčelím mlýna a pokračuje okolo budovy pily směrem 

k jihozápadu. 

Obytná část areálu se rozkládá v jeho jižní a jihovýchodní části, bývalé chlévy 

v severovýchodní části, mlýnice se sýpkou v severozápadní části a bývalá stodola v severní 

části.  

Štítové jihovýchodní průčelí obytné křídla je prolomené ve sníženém přízemí třemi a 

ve štítu dvěmi okenními osami. Mezi okny ve štítu se nachází mělká půlkruhová nika se 

soškou Panny Marie, zaklenutá konchou. Nad nikou je reliéf kalicha s hostií a nad okny 

jsou klenáky ve tvaru stylizovaných palmet. Lichoběžníkový štít je ohraničený lizénovým 

rámem a členěný obloukovou římsou na dvě části. Pod valbičkou jsou dvě kruhová okénka 

se štukovým lemováním, mezi nimi v ozdobném rámu s projmutými rohy letopočet 1843 

(datace stavebních úprav mlýna provedená Václavem Ehrenbergerem ml.). Průčelí je 
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sjednocené plastickou výzdobou i členěním, lizénovými rámy s projmutými rohy. Okenní 

otvory v přízemí jsou orámované lištovými šambránami. Mezi okenními osami jsou 

rustikované pilastry s hvězdicovými hlavicemi.  

JV i JZ průčelí obytné části jsou předsazená před navazující průčelí hospodářských 

budov. JZ průčelí mlýna je roubené. Ostatní hospodářské objekty jsou zděné.  

Bývalé chlévy na severovýchodní straně jsou ve štítovém průčelí a jsou členěné 

lizénovým rámem v přízemí bez oken. Štít je prolomený trojicí kruhových okének, 

dělených do kříže. 

Budovy areálu mlýna jsou zastřešené soustavou sedlových střech, ve štítech 

s valbičkami. Střešní roviny jsou kryté nedávno nově položenou pálenou krytinou. 

 Pila je dřevěná budova na vysoké kamenné podezdívce situovaná ve svahu, 

s otevřenými či prkny zatlučenými stěnami, zastřešená sedlovou střechou, krytou 

bonnským šindelem. V interiéru je dochované zařízení katru z cca konce 19. století. 

     

  Omítky obytné části v JV průčelí jsou masivně narušené a poškozené vzlínající 

vlhkostí a nepříznivým okolním vlhkým prostředím. Svůj podíl na jejich špatném stavu 

měla i skutečnost, že poslední mlynář byl velkým pěstitelem a zahradníkem a vysázel 

velký počet stromů v těsné blízkosti všech průčelí mlýna.  

   Že se jednalo pro objekt o dlouhodobě nepříznivý a devastující stav je patrné také 

z toho, že omítky parteru byly do cca výšky horní hrany okenních otvorů v minulosti 

otlučené a nahrazené omítkami novými. Průčelí bylo později v parteru ještě přetažené 

novou štukovou omítkovou vrstvou, která se však z důvodu ponechání starých a 

sprašujících vápenných fasádních nátěrů na podkladní omítce s touto špatně nebo vůbec 

nespojila a ve velkých plochách se v současné době odlučuje. Plocha štítu v minulosti 

přetažená štukovou vrstvou nebyla, dochovaly se na ní původní omítky s vícebarevnými 

částečně obnaženými, smytými či vybledlými fasádními vápennými nátěry. 

  

Objekt není v současné době v dobrém technickém stavu, majitelka – vnučka 

původního vlastníka – všechny části mlýna postupně opravuje a rehabilituje. Pozitivní 

skutečností je to, že se do dnešní doby zachovalo takřka kompletní původní vnitřní 

technické vybavení mlýna i stolice katru. 
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              3. Historické souvislosti, historie:             

1552 – první zmínka v urbáři o trhonickém usedlém Petru – mlynáři 

1590 – mlýn v ceně 161 kop míšenských grošů dědí vlastní syn Jíra Mlynář s tím, že 

musel vyplatit svých devět sourozenců, matku a další příbuzné 

1637 –  mlýn dědí Jírův syn Jan Mlynář 

1654 – ve mlýně doložené jedno vodní kolo 

1660 – zadlužený mlýn převzal po zemřelém otci Janovi syn Matěj a splácel jej až do 

roku 1666  

1676 – trhonický mlýn je vedený jako zpustlý, mlýn v té době spravovala vdova. Podíl 

na neuspokojivém stavu měl pravděpodobně požár. 

1661 – vdova postoupila usedlost synovi Petrovi Mlynáři, který mlýn znovu zprovoznil 

1690 - směna dobře udržovaného mlýna s Vavřincem Dvořákem  

1695 – prodej mlýna Matěji Chocholovi 

1700 – prodej usedlosti Josefu Teskovi 

1703 – Josef Teska umírá, splátky skládá pozůstalá vdova 

29.11.1714 – mlýn vyhořel 

1718 - znovu zprovozněný byl synem zemřelého Jiřím Teskou 

1736 – mlynář Jiří i se synem odešli pro svoji protestantskou víru z poličského panství, 

opuštěná usedlost propadla poličskému magistrátu 

1740 – poličský magistrát prodal mlýn radiměřskému Václavu Ehrenbergerovi. 

Promyšleným a cílevědomým hospodařením se ho novému majiteli podařilo výrazně 

zhodnotit. 

1782 – u mlýna je zmíněna také existence pily a olejny. Tyto provozy si vynutily 

rozšíření mlýna o druhé vodní kolo na horní vodu a úpravu vyústění mlýnské strouhy. I přes 

tyto úpravy bylo ale možno současně mlít i řezat pouze při vyšším stavu vody. Olejna byla 

vybavená pravděpodobně pouze ručním lisem na lněné semeno. 

1802 – úmrtí mlynáře Josefa Ehrenbergera, který navázal na zvelebovací činnost svého 

otce Václava. Nově byla v té době vybudovaná samostatná pazderna (č.p. 16), oddělená od 

budovy mlýna a umístěná pravděpodobně za dnešní silnicí.   

1830 – pro špatný zdravotní stav svého otce Václava, provoz hospodářství převzal 

jeho syn Václav ml.  
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1839 – mlýn je na mapě stabilního katastru i na indikační skice stabilního katastru 

vyobrazený se 2 mlýnskými koly. Na obou mapách je vyznačený žlutou barvou tzn., že je 

postavený převážně ze spalitelných materiálů (ze dřeva) 

1843 – stavební úpravy a přestavba mlýna (datace ve štítu pod valbičkou).  

19. a 20. století - další stavební úpravy a modernizace technologických zařízení mlýna 

i pily jsou dílem nástupců Václava Ehrenbergera ml.. Dosavadní kamenné mlecí stolice 

byly nahrazené výkonnějšími válcovými s tím, že původní kamenné byly ale ještě dále 

využívané pro šrotování (dochovaly se dodnes). V mlýnici byly doplněné vysévače a 

mechanické dopravníky meliva. Přesnější informace o vývoji v tomto období ale chybí. 

počátek 20. stolení - byl instalován pohon naftovým motorem, který hřídelí a 

transmisemi poháněl nejen technologická zařízení mlýna, ale i pilu. Ze dvou stávajících 

mlýnských kol na horní vodu bylo proto jako zbytečné jedno snesené a pro případ nouze 

zůstalo zachované jako záložní mlýnské kolo zbývající.    

1941 – dle vzpomínek pamětníků se ve mlýně údajně naposledy mlelo  

5.4.1967 – žádost tehdejšího vlastníka mlynáře Josefa Ehrenbergera o příděl 5 m3 

prken na opravu podlah  

24.10.1972 – upozornění Krajského střediska památkové péče v Brně MNV 

v Jimramově na regulované schvalování veškerého prodeje chráněných domů, „aby 

nedošlo k nežádoucím změnám ve vlastnictví a následnému znehodnocení státem 

chráněných objektů“ 

06/1973 – zaměření stávajícího stavu objektu č.p. 15 Státním ústavem pro 

rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze, zak.č. 622-05/118 

9.7.1986 – zápis z úřední návštěvy a posouzení stavu stavení č.p. 15. Bylo 

konstatováno, že „objekt není v dobrém technickém stavu…, vodní náhon je zarostlý…, 

dřevěné části objektů jsou značně zchátralé a v havarijním stavu“.   

09/1992 – zpracování projektové dokumentace ve stupni PS (zpracovatel Češka, 

inženýrské investorské služby a projektování, Svitavy) na rekonstrukci pily při mlýně č.p. 

15, 

2.11.1992 – stavební povolení na stavební úpravy pily u č.p. 15 

2012 – oprava střechy, nová střešní krytina, oprava krovu, nové klempířské prvky, 

statické zabezpečení a impregnace krovu 

2013 – oprava severozápadní zdi mlýna v místě bývalého náhonu – snesení a nová 

vyzdívka s omítnutím 
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2014 – oprava statických poruch stěn v havarijním stavu: vnitřní nosné zdi mezi 

mlýnicí a olejnou, nosného pilíře v nádvorní části, kamenných zdí v mlýnici, dělící zdi 

mezi mlýnicí a dvorem  
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4. Popis a dokumentace nálezů a sond: 

Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 01 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Objekty a provozní části původního mlýna, tvar současného zastřešení 

Použitý podklad (autor, datace:  skicy Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  10.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 02 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
JV průčelí obytné části, 2014 

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  9.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 03 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
J nároží obytné části, 2014 

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  9.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 04 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Domovní štít JV průčelí obytné části, 2014 

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  9.10.2014 

 

 

     

 

 

  

 

  

 

 

 



  Nálezová zpráva OPD 02/10/2014                             Vodní mlýn č.p. 15  s pilou, Trhonice 
  Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč                                                         Průzkum omítkových vrstev a barevností omítek exteriéru 

                                                                            

14 

 

Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 05 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Stav omítek v parteru nad soklem JV průčelí obytné části, 2014 

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  9.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 06 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Stav omítek v parteru nad soklem JV průčelí obytné části, 2014 

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  9.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 07 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Omítky v JV štítu obytné části, 2014  

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  9.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 08 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Omítky pod římsou v JV průčelí obytné části, 2014  

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  9.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 09 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Rozmístění provedených sond v JV průčelí obytné části 

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  9.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 10 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Lokalizace sondy S1 v JV průčelí obytné části, výška nad terénem 335 cm 

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  9.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 11 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Sonda S1 v JV průčelí obytné části, výška nad terénem 335 cm 

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  9.10.2014 

 

 
Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a barevnosti fasádních nátěrů: 

  1 – cihelné zdivo 

  2 – jádrová vápenná omítka, oblázky do 20 mm, homogenní                                                           18 – 25 mm     

  3 – vápenná omítka, homogenní, kamenná frakce do 5 mm                                                             20 – 25 mm 

  4 – omítka vápenná štuková, jemnozrnná, homogenní                                                                        3 -   5 mm 

  5 – fasádní nátěr vápenný lomený bílý 

  6 - fasádní nátěr vápenný světle okrový 

  7 - fasádní nátěr vápenný světlá šmolka 

  8 - fasádní nátěr vápenný středně okrový 

  9 - fasádní nátěr vápenný lomený bílý 

10 - fasádní nátěr vápenný středně okrový 

11 - fasádní nátěr vápenný hnědočervený 

12 - fasádní nátěr vápenný lomený bílý  

13 – štuková vrstva s větší příměsí hydraulické složka, povrchově upravená dřevěným hladítkem     2 – 3 mm 

14 - fasádní nátěr vápenný lomený bílý 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 12 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Lokalizace sondy S2 v JV průčelí obytné části, výška nad terénem 450 cm 

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  9.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 13 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Sonda S2 v JV průčelí obytné části, výška nad terénem 450 cm 

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  9.10.2014 

 

 

 

 

 

 

Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a barevnosti fasádních nátěrů: 

  1 – omítka vápenná, štuková, jemná písková frakce, homogenní, povrchově hlazená  

  2 – fasádní nátěr vápenný lomený bílý 

  3 – fasádní nátěr vápenný světle okrový 

  4 – fasádní nátěr vápenný červenohnědý 

  5 – fasádní nátěr vápenný tmavě trávově zelený 

  6 - fasádní nátěr vápenný světle okrový 

  7 - fasádní nátěr vápenný světlá šmolka 

  8 - fasádní nátěr vápenný lomený bílý 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 14 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Lokalizace sondy S3 v JV průčelí obytné části, výška nad terénem 650 cm 

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  10.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 15 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Sonda S3 v JV průčelí obytné části, výška nad terénem 650 cm 

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  10.10.2014 

 

 

 

       

 

 

Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a barevnosti fasádních nátěrů: 

  1 – cihelné zdivo   

  2 – omítka vápenná jádrová, písková frakce s kamínky do 10 mm, homogenní, tvrdá                          28 – 30 mm 

  3 – omítka vápenná, štuková, jemná písková frakce, homogenní, povrchově hlazená                           10 – 12 mm 

  4 – fasádní nátěr vápenný lomený bílý 

  5  –  fasádní nátěr vápenný červenohnědý   

  6 – fasádní nátěr šedivý  

  7 – fasádní nátěr vápenný tmavě trávově zelený 

  8 - fasádní nátěr vápenný lomený bílý mnohonásobný 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 16 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Lokalizace sondy S4 v JV průčelí obytné části, výška nad terénem 680 cm 

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  10.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 17 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Sonda S4 v JV průčelí obytné části, výška nad terénem 680 cm 

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  10.10.2014 

 

 

      

 

 

Průzkumem zastižené omítkové vrstvy a barevnosti fasádních nátěrů: 

  1 – cihelné zdivo   

  2 – omítka vápenná jádrová, písková frakce s kamínky do 10 mm, homogenní, tvrdá                          18 – 20 mm 

  3 – omítka vápenná, štuková, jemná písková frakce, homogenní, povrchově hlazená                             5 –  8 mm 

  4 – fasádní nátěr vápenný lomený bílý 

  5 – fasádní nátěr vápenný šedivý  

  6 – fasádní nátěr světle okrový  

  7 – fasádní nátěr vápenný tmavě okrový 

  8 – fasádní nátěr vápenný červenohnědý 

  9 - fasádní nátěr vápenný lomený bílý mnohonásobný 

             10 - fasádní nátěr vápenný velmi světle hnědošedivý 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 18 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou  

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Přibližná hranice starší obnovy omítek v parteru JV průčelí obytné části 

Použitý podklad (autor, datace:  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  13.10.2014 
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5. Interpretace poznatků      

Průzkumem byly na cihelném zdivu jihovýchodního štítu a v pruhu nad horním lícem 

okenních otvorů zastižené klasicistní omítky (odpovídající dataci 1843 ve štítu) i 

s vrstvami po sobě následujících vápenných fasádních barevných nátěrů. Omítky od soklu 

po horní líc okenních otvorů byly v minulosti (cca počátkem 20. století, bližší zprávy o 

úpravách z této doby chybí) otlučené a nahrazené omítkami novými.  

Průčelí v parteru bylo po roce cca 1973 následně přetažené tenkou omítkovou vrstvou 

s vyšším obsahem hydraulické složky a barevně sjednocené vápenným lomeným bílým 

fasádním nátěrem. Z původní plasticity fasády nebyl provedený spodní lisenový rám 

v oblasti soklu tak, jak to ještě zobrazuje zaměření stávajícího stavu Státního ústavu pro 

rekonstrukci památkových měst a objektů z 06/1973. Na fotografii z roku 1970 je ještě 

zachycené vícebarevné průčelí s poškozenými omítkami a foto z roku 1977 ukazuje již 

průčelí opravené a jednobarevné.  

Jak průzkum ukázal, tenká štuková vrstva však byla nanesená na neočištěný omítkový 

podklad s vrstvami vápenných a částečně sprašujících fasádních barev, proto se s ním 

řádně nespojila. Vlivem vyšší pevnosti nové omítky, její špatné prodyšnosti pro vlhkost 

z podkladních vrstev a zimnímu promrzání došlo následně k odtržení a postupnému 

plošnému odlučování nové omítky, při čemž byly obnažovány degradované spodní 

omítkové vrstvy. 

Průzkumem zastižené barevnosti průčelí jsou si velmi podobné. Vrstvy jednotlivých 

vápenných fasádních barevných nátěrů jsou tenké a silně zvětralé a proto se separovaly 

jenom obtížně. Je zřejmé, že poslední barevnosti byly před přeštukováním v plochách 

(středně okrová či hnědočervená) i na aktivních prvcích (tmavě trávově zelená či šmolkově 

modrá) sjednocené a povrchově zpevněné čistým vápenným nátěrem.    

Určitou nejasnost ve stavebním vývoji mlýna může představovat datace 1843, 

vyvedená ve štuku ve štítu obytného křídla mlýna. Podle historických údajů měl v tomto 

roce dokončit stavební úpravy jihovýchodního průčelí usedlosti tehdejší majitel Václav 

Ehrenberger ml..  

Na mapě stabilního katastru z roku 1839 jsou však všechny budovy a části mlýna 

vyobrazené žlutě – tedy jako spalitelné, zhotovené převážně ze dřeva, pravděpodobně 

roubené.  

Obdobná situace vyobrazení je i na indikační skice stabilního katastru ze 

stejného roku, kde je jako majitel přímo uvedený „No 15, Ehrenberger Wenzl“. Křestní 
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jméno „Wenzl“ tedy s největší pravděpodobností představuje Václava mladšího, který 

usedlost převzal, podle dobových historických údajů, již v roce 1830.  

Lze proto počítat s tím, že datace 1843 v průčelí nepředstavuje pouze „rok sjednocení 

jihovýchodního průčelí“, jak uvádí Evidenční list nemovité památky, ale také datum 

dokončení přestavby roubeného obytného jihovýchodního křídla na zděné.  

Tuto úvahu podporuje i předsazený způsob založení obvodových zdí obytné 

jihovýchodní části oproti zděnému průčelí a jihozápadní části oproti roubenému průčelí 

navazujících částí mlýna. 
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6. Doporučení zpracovatele OPD pro další péči, závady 

Ke stavebním úpravám se zpracovatel OPD vyjadřuje pouze v rozsahu a předmětu 

provedeného průzkumu. 

- před zahájením zednických prací spojených s lokálními opravami omítek je 

nezbytně nutné provést řádnou fotodokumentaci průčelí i štítu a vhodným způsobem 

zdokumentovat profilace všech říms a ostatních plastických či zdobných prvků  

- novodobou venkovní omítku s vysokým obsahem hydraulické složky (poslední 

tenkou štukovou vrstvu) doporučuji v parteru zcela odstranit. Ostatní stávající historické 

omítky je žádoucí v maximální možné míře zachovat. 

- v případě, že spodní původní omítkové vrstvy budou natolik masivně degradované 

a poškozené vzlínající vlhkostí, že nebudou soudržné s podkladními vrstvami nebo se 

budou rozpadat, lze uvažovat s jejich odstraněním. Obnažené zdivo je potom potřeba 

řádně očistit a spáry mezi zdícími prvky (cihlami či kameny) proškrábnout tesařskou 

skobou – kramlí.  

- otlučený venkovní povrch obvodového zdiva doporučuji ponechat co nejdéle (čím 

déle, tím lépe) bez omítnutí, aby mohlo dojít k řádnému proschnutí zdiva. Optimální je 

ponechat zdivo obnažené minimálně přes zimní období, kdy mráz zajistí odpaření či 

sublimaci vyloučené vlhkosti 

- nové venkovní omítky v místech oprav doporučuji realizovat výhradně vápennými 

omítkovými směsmi (zcela bez nebo pouze s velmi malou přísadou hydraulického 

cementového pojiva), připravovanými na stavbě z komponentů z místních zdrojů 

(písků) a z ručně hašeného a řádně uleženého vápna 

- použití jakéhokoliv druhy či typu míchaných pytlovaných omítkových směsí není 

žádoucí  

- použití jakéhokoliv druhu či typu sanačních omítek je zcela nepřijatelné  

- pro finální povrchovou úpravu obnovených venkovních omítek doporučuji použít 

fasádní nátěrové hmoty na bázi modifikovaného vápna, zcela bez disperzních přísad a 

barevnost konzultovat v předstihu s příslušným garantem NPÚ ÚOP v Telči 

- pro snížení přísunu vlhkosti z okolního terénu do obvodového zdiva doporučuji 

okolo celého objektu realizovat jednoduchou vsakovací a odvětrávací drenáž (výkop do 

úrovně max. hloubky základové spáry, vyplněný štěrkem a pokrytý v úrovni okolního 

terénu plochými kameny ze sběru z polí) 
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7. Přílohy:  

Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 19 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Indikační skica a mapa stabilního katastru parc.č 50, 1839 

Použitý podklad (autor, datace)  historické mapy 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  10.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 20 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Mapa stabilního katastru parc.č. 50, u mlýnu jsou vyobrazena 2 mlýnská kola, výřez - 1839 

Použitý podklad (autor, datace)  historické mapy 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  10.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 21 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Mapa KN a širší okolí parc.č. 50, výřez 

Použitý podklad (autor, datace)  KN 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  10.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 22 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Výpis z KN - vlastnické vztahy, letecký pohled 

Použitý podklad (autor, datace)  KN 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  10.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 23 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Tabulka z ÚSKP 

Použitý podklad (autor, datace)  Monumnet 
Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 

8.10.2014  /  10.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 24 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Stav objektu cca 1964 

Použitý podklad (autor, datace)  fotoarchiv NPÚÚOP v Telči 
Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 

8.10.2014  /  10.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 25 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Stav objektu cca 1964 

Použitý podklad (autor, datace)  fotoarchiv NPÚÚOP v Telči 
Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 

8.10.2014  /  10.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 26 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Stav objektu cca 1964 

Použitý podklad (autor, datace)  fotoarchiv NPÚÚOP v Telči 
Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 

8.10.2014  /  10.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 27 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Stav objektu cca 1966 (nahoře), 1970 (dole) 

Použitý podklad (autor, datace)  fotoarchiv NPÚÚOP v Telči 
Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 

8.10.2014  /  10.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 28 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Stav objektu cca 1977 (nahoře), 1983 (dole) 

Použitý podklad (autor, datace)  fotoarchiv NPÚÚOP v Telči 
Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 

8.10.2014  /  10.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 29 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Průčelí mlýna, zaměření stávajícího stavu 06/1973, Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů 

Použitý podklad (autor, datace)  spisový archiv NPÚÚOP v Telči 
Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 

8.10.2014  /  10.10.2014 

 

 

 

 

 

           
Jihovýchodní průčelí 

 

 

 

 

 

 

            
Jihozápadní průčelí 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Nálezová zpráva OPD 02/10/2014                             Vodní mlýn č.p. 15  s pilou, Trhonice 
  Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč                                                         Průzkum omítkových vrstev a barevností omítek exteriéru 

                                                                            

42 

 

Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 30 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Průčelí mlýna, zaměření v 06/1973, Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze 

Použitý podklad (autor, datace)  spisový archiv NPÚÚOP v Telči 
Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 

8.10.2014  /  10.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

            
     severovýchodní průčelí 

 

 

 

 

 

 

           
severozápadní průčelí 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 31 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Předsazená obytná zděná část oproti zbytku zděného JV průčelí  

Použitý podklad (autor, datace)  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  21.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 32 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Předsazená obytná zděná část oproti zbytku JZ roubenému průčelí  

Použitý podklad (autor, datace)  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  21.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 33 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Předsazená obytná zděná část oproti zbytku JV zděného průčelí  

Použitý podklad (autor, datace)  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  21.10.2014 
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Příloha NZ OPD č. 02/10/2014 34 

Lokalita / Obec (část obce) 
Trhonice / Trhonice 

Okres / Kraj 
Žďár nad Sázavou  /  Vysočina 

Objekt 
Vodní mlýn s pilou 

čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace 
č.p. 15, s poz. parc.č. 50 a 75, v k.ú. Trhonice 

Zkoumaná část objektu / Prvek 
Průzkum omítkových vrstev a barevností venkovních omítek  

Zpracoval 
Ing. Petr Gryc, NPÚ ÚOP Telč 

č. orig. v archivu zprac. 
                            02/10/2014 

Popis přílohy (možno uvést podrobný komentář) 
Předsazená obytná zděná část oproti zbytku JV a JZ průčelí  

Použitý podklad (autor, datace)  fotodokumentace Ing. Petr Gryc 

Metoda dokumentace / ° přesnosti Datum akce / Datum zpracování listu 
8.10.2014  /  21.10.2014 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


