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1. Úvod
v jádru pozdně renesanční Andělský mlýn (dříve Horní, engelsmühle) situova-
ný na samotě jv od vsi Mašovic pod bývalým Mašovickým dvorem je shodou 
řady nepříznivých okolností objektem dlouhodobě nevyužívaným a neobydle-
ným. objekt je ve správě Národního parku Podyjí, v jehož ii. zóně se nalézá. 
Díky svým nesporným hodnotám architektonickým, historickým i částečně do-
chovanému vybavení včetně pozůstatků souvisejících staveb požívá ochrany i 
jako nemovitá kulturní památka evidovaná v ÚSKP po rejst. č. 48783/7-8180. 
vzhledem k tomu, že je, jak již bylo uvedeno dlouhodobě opuštěná a projevuje 
se na ní z toho vyplývající chátrání, ocitla se i na seznamu ohrožených památek 
(monitoring 11/2013).

Národní park, poté co mlýn získal v roce 1994 delimitací od Lesů České re-
publiky, podnikl řadu aktivit směřujících k záchraně a obnově bývalého mlýna 
(průzkumové a projekční práce, zabezpečení proti vniknutí cizích osob, nová 
krytina, základní statické zajištění). Nyní se po patnáctileté přestávce, kdy byl 
objekt ve vlastnictví Města Znojma, vrací k původním záměrům. cílem je nalézt 
pro tuto nemovitost vhodné využití a uvést ji do funkčního trvale udržitelného 
stavu .

Tato zpráva shrnuje a aktualizuje informace o objektu a nabízí možná řešení 
obnovy Andělského mlýna.

obr. 1. Andělský mlýn, pohled od Mašovického dvora; vypuštěný náhon, v pozadí 
zadní štít mlýna; foto Jan o. eliáš 1994
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2. Dostupná dokumentace, průzkumy a projekty
 ● Stavebně historický průzkum, PhDr. Jan o. eliáš, Brno, 1994

 ● Mašovice - Andělský mlýn, studie, ing. arch. Petr Dostál, Praha 1995

 ● Stavebně historický průzkum, část vyhodnocení sondáže za stropní 
podhledy, PhDr. Jan o. eliáš, Brno, 1996

 ● Zpráva o restaurátorském průzkumu akce Andělský mlýn, cS - KB Arte-
fabris, Miloš Gavenda, Praha, listopad 1996

obr. 2. Zpráva o restaurátorském průzkumu akce Andělský mlýn, cS - KB Artefabris, 
Miloš Gavenda, Praha, listopad 1996: dekorativní sgrafitová nekonečná 
vlna na jv štítě

 ● vlhkostní průzkum zdiva, návrh sanace, coresan, ing. Pavel šťastný 
cSc., Praha, březen 1997

 ● Doplnění bývalého mlýna základním zařízením, Luděk štěpán, Zaječi-
ce, listopad 1998

 ● Průzkum technického stavu dřevěných konstrukcí v objektu Andělského 
mlýna v Mašovicích, Petr Růžička, Praha, prosinec 1998

 ● Zaměření odvodňovací chodby Andělský mlýn u Mašovic, SHS Slavoni-
ce, ing. Zdeněk vacek, Slavonice, prosinec 1998

 ● Zaměření stávajícího stavu 1:50, Syrový a Syrová, architekti a ZK-Brno, 
prosinec 1998

 ● Poruchy opěrných zdí - areál Andělský mlýn, statika objektu, Ac projekt, 
ing. Aleš Čeleda, Znojmo, prosinec 1998

 ● Statika, ing. Aleš Čeleda, Znojmo, únor 1999

 ● Restaurátorský záměr, Miloš Gavenda, restaurátor, Praha, srpen 1999

 ● Projekt pro stavební povolení, Syrový a Syrová, architekti, srpen 1999
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 ● Prováděcí projekt sanací nosných konstrukcí, ing. Hugo Thiel, září 1999

 ● Znalecký posudek na dendrochronologický rozbor dřevěných prvků, 
ing. Josef Kyncl, říjen 1999

 ● Projekt elektroinstalace mlýna, Stavokonstrukce s.r.o., říjen 1999

 ● Projekt pro provedení stavby, Syrový a Syrová, architekti, březen 2000

 ● Kolaudační rozhodnutí na sanaci svislých konstrukcí, listopad 2001

 ● Kolaudační rozhodnutí na venkovní vedení Nn.

obr. 3. Průzkum technického stavu dřevěných konstrukcí v objektu Andělského mlý-
na v Mašovicích, Petr Růžička, Praha, prosinec 1998: vazba krovu viii.
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3. Popis objektu
Bývalý Andělský mlýn je situován na samotě na Mašovickém potoku jv od vsi 
Mašovic pod bývalým Mašovickým dvorem. K areálu mlýna patří rybník na Ma-
šovickém potoce, který leží od něj sz směrem. v jeho obnovené hrázi již není 
pozůstatek vtokového otvoru přivádějícího vodu do náhonu mlýna. Náhon je 
pod hrází zachován v celém svém původním rozsahu a objemu, jen poněkud 
zanesený neúdržbou posledních sta let. odtokový kanál, který byl podroben 
průzkumu v prosinci 1998, prochází za lednicí pod síní a obytnou místností 
mlýna.

objekt mlýna je stavbou s kamenným a smíšeným obvodovým zdivem. Tvoří 
jednoduchý nečleněný hranol krytý podélnou sedlovou střechou, na severozá-
padě s pozůstatkem prostoru lednice mlýna. objekt je přízemní s hospodář-
ským polopatrem, má obdélný půdorys o rozměrech 9,5 x 27,5 m s již neza-
krytým pozůstatkem lichoběžného přístavku lednice. Stavba je kryta sedlovou 
střechou symetrickou podle její podélné osy. výška objektu v hřebeni sedlové 
střechy je v jv průčelí 10, 6 m  a 7 9 m v sz průčelí. Různá výška průčelí je dána 
zapuštěním mlýnice pod stoupající upravený terén.

Dispozice mlýna je trojdílná, pravá, zčásti dvoutraktová. Po nástupu do sínì je 
po pravé straně bývalá světnice, po levé zazděný vstup do mlýnice. v zadní 
části síně je vydělena bývalá černá kuchyně, ve které byl při poslední úpravě 
na byt zřízen wc a koupelna. Kuchyně je valeně zaklenuta s dodatečně podkle-
nutým komínem s dvířky ve vrcholu klenby.

Prostor velké světnice a vstupní síně je znepřehledněn novodobými přestav-
bami a vestavbami. Při štítovém průčelí je takto vložena maštal a chlév. Kromě 
maštale se stájovou klenbou do traverz se nad novodobými podhledy ostatních 
místností skrývají trámové stropy.

Mlýnice je nečleněná na výšku obou podlaží, dnes částečně otevřená do krovu. 
v jejím jz koutě je pozůstatek mlýnské hranice.

obr. 4. Mlýnice s hranicí; foto Jan o. eliáš 1994
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Nad síní a světnicí s chlévy je půdní polopatro bývalé sýpky/ seníku, dnes ote-
vřené do krovu. Je přístupný z mlecí podlahy otvorem s provizorním žebříkem.  
Nad klenbou černé kuchyně je podlaha zvýšena o 53 - 57 cm. Z této podesty 
vyveden široký kónický komín. Druhý (tahový) komín obsluhující pokoje bytu 
byl v roce 1996 ubourán do úrovně vyčnívající lehce nad podestou. 

Klasicistní hambalkový krov je podélně vázaný stojatou stolicí. Má 8 plných 
vazeb a 21 jalových. štíty jsou nadezděny nad rovinu střechy.

obr. 5. Jihovýchodní průčelí, stav 2000; foto Zuzana Syrová
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obr. 6. Jihozápadní průčelí, stav 2000; foto Zuzana Syrová

obr. 7. Severovýchodní průčelí, stav 2000; foto Zuzana Syrová

Průčelí jsou hladká, nečleněná. Na nárožích se dochovalo zalíčené sgrafitové 
kvádrování, v podřímsí a štítech sgrafitová nekonečná vlna, zřejmě na primární, 
možná renesanční omítce. 

Nad bývalým vstupem do síně byla kartuše s datací 1695.
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obr. 8. Severozápadní průčelí, stav 2000; foto Zuzana Syrová

okenní výplně jsou různorodé, v mlýnici menší, v rámech s mřížovanou výplní, 
v obytné části trojdílná dvojitá z období první republiky, v černé kuchyni v době 
průzkumu v 90. letech okno dvojité, šestitabulkové. ve chlévech jednoduchá 
okna s výplní v kovových profilech.

Polopatro osvětleno ležatými obdélnými otvory s trámkovým ostěním bez výpl-
ní.

Římsa jedoduchá odstupněná, ve štítech s mladší nadezdívkou ležaté oválné 
orýsované otvory.

obr. 9. velký mašovický dvůr a Horní (Andělský) mlýn na mapě stabilního katastru 
podtažené pod polohopisný podklad stávající katastrální mapy
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4. Dějiny a stavební historie objektu
Mlýn je porpvé v písemných pramenech zaznamenán roku 1618 s tím, že se 
uvádí i jeho předchozí existence, kdy náležel k záduší znojemských křižovníků.

obr. 10. Kartuše s datací 1695; foro Jan o. eliáš 1994

v letech 1629-1664 mlynář ročně odváděl dávky 1 zl.rýn. 6 kr. Po přestavbě 
roku 1695 byl dominikální mlýn dáván mlynářům do nájmu. od konce 19. století 
si mlynář vypomáhal zřízením výletního hostince na mlýně až někdy během 20. 
století došlo k zastavení mletí úplně. 

Posledním využitím objektu asi od 30. do 70. let 20. století bylo bydlení pro 
zaměstnance lesní správy.
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obr. 11. Mlýn na pohlednici z roku 1903

Roku 1694-1695 nechal probošt Frendl mlýn a vodní dílo přestavět za 286 zl. 
rýn. Z té doby pochází i kartuše s proboštským znakem nad vchodem.

Roku 1831 došlo k nejnutnějším stavebním úpravám a především k opravám 
vodního díla; byla vyzděna lednice, zaklenutý odtokový kanál, pořízeno nové 
vodní kolo, vantroky a zastřešení kola doškovou střechou.

Stavebně historický průzkum z roku 1996 přináší dále plány zamýšlené pře-
stavby mlýna z roku 1882.

v objektu je dochována nejméně ze stavební fáze z konce 17. století, obvo-
dové zdi však, jak ukázal restaurátorský průzkum, jsou starší, ještě pozdně 
renesanční. Z přestavby na konci 17. století pochází i velká část dochovaných 
dřevěných konstrukcí (mlýnská hranice, stropy mlýnice, síně, obytné místnosti), 
pro něž bylo dřevo smýceno mezi lety 1689 - 1703.

v dalších podrobnostech odkazujeme na stavebně historický průzkum, zpraco-
vaný dr. eliášem v letech 1994-1999. 
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obr. 12. Stavebně historický vývoj, půdorys přízemí  
(pozdně renesanční konstrukce a prostory vyznačeny mod-
ře, dtto z přelomu 17./18. století hnědě, z počátku 19. stole-
tí zeleně, z konce 19. století oranžově, z 20. století žlutě)
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obr. 13. Stavebně historický vývoj, půdorys patra  
(pozdně renesanční konstrukce a prostory vyznačeny mod-
ře, dtto z přelomu 17./18. století hnědě, z počátku 19. stole-
tí zeleně, z konce 19. století oranžově, z 20. století žlutě)
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5. Stavebně technický stav objektu
Stavba stála delší dobu bez údržby, krytiny a koruna zdiva i trámové stropy 
byly vystaveny dlouhodobému zatékání a mrazu, což se přirozeně negativně 
podepsalo na jejím stavebně technickém stavu. Prvními základními pozitivními 
kroky k zastavení zhoršování tohoto stavu byla nová krytina (1996) a zabez-
pečení objektu proti vniknutí cizích osob. Svislé a vodorovné nosné konstruk-
ce byly podrobeny statickému průzkumu ing. Aleše Čeledy ze Znojma a ing. 
Hugo Thiela z Brna, podle jehož projektu bylo provedeno statické zabezpečení 
svislých nosných konstrukcí technologií HeLiFiX (tj. zainjektováním ocelových 
nerezových prutů do vodorovných drážek a v líci zdiva a jejich ukotvení ve vrta-
ných kanálcích bez roznášecích desek). Stav objektu se těmito zásahy podařilo 
stabilizovat tak, že přečkal období, kdy byl ponechán bez údržby v době, kdy ho 
vlastnilo město Znojmo.

K opravě dřevěných stropních konstrukcí a krovu, jejichž průzkum a technolo-
gický předpis opravy, provedl a navrhl tesařský mistr Petr Růžička ve spolupráci 
s ing. vítem Mlázovským v roce 1998, však již bohužel nedošlo. Stejně tak 
nebyla realizována  sanační opatření vyplývající z vlhkostního průzkumu zdiva 
ing. Pavla šťastného z roku 1997. oba návrhy bude nutno přizpůsobit aktuál-
nímu stavu konstrukcí, ale hlavní zásady v těchto dokumentu vytyčené, by se 
neměly měnit.

obr. 14. Stav záklopu stropů nad přízemím; Petr Růžička 1998

obr. 15. Stav trámů stropů nad přízemím; Petr Růžižka 1998

Aktualizovat bude nutno i řešení vyplývající z restaurátorských průzkumů. Zne-
pokojivá je v tomto směru degradace autentických omítkových vrstev se sgrafi-
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tovou výzdobou ze 17. století. Jejich mizení lze sledovat na monitorovací doku-
mentaci Norodního památkového ústavu (fotodokumentace je online dostupná 
v rámci integrovaného informačního systému památkové péče - viz. https://
iispp.npu.cz/mis/searchDocument.htm?search=pagis%3A+262058)

Pozornost bude nutno věnovat i okolí stavby, souvisejícím technickým stavbám 
a tarasní zdi zahrady na západ od mlýna, neudržované minimálně v průběhu 
posledních 50 let.
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6. Návrh využití a obnovy
Pro využití objektu předpokládá investor následující možnosti:

 ● bytovou jednotku pro zaměstnance organizace

 ● zázemí pro terenní pracovníky (terenní stanice)

 ● expozice mlynářství (částečné zprovoznění mlýnského zařízení)

 ● sezonní informační středisko s možností občerstvení

 ● ubytovnu pro pěší turisty („útulna“ - provizorní přespání)

 ● zázemí pro školy v přírodě, programy evvo

 ● ubytovací a jednací prostory pro různé zájmové skupiny ( v rámci využití 
volných kapacit)

obr. 16. Žádoucí obnova prostorově dispozičního uspořádání mlýna; půdorys přízemí 
se žlutě vyznačenými konstrukcemi k odstranění a červeně vyznačenou 
stěnou mezi síní a světnicí, která by měla být restituována
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Tyto záměry navazují na využití, které bylo prověřováno již v návrzích v de-
vadesátých letech. Bylo a i nyní by mělo být hledáno řešení, které minimálně 
zatíží památkovou podstatu stavby a umožní ji naopak očistit od druhotných ne-
vhodných novodobých vestaveb z 20. století, které se podepsaly především na 
obytné části mlýna (obr.16). Nové vestavby by měly být minimalizovány s tím, 
že veškeré potřebné úpravy a variabilní změny využití prostoru se budou řešit 
mobilním vybavením.

S ohledem na památkové hodnoty objektu bude důležité zachování autentic-
kých historických konstrukcí a využití tradičních technologických a řemeslných 
postupů při jejich obnově.

Z poznatků o stavebně historickém vývoji mlýna vyplývají základní žádoucí kro-
ky pro obnovu jeho prostorově dispozičního uspořádání, Jedná se především 
o odstranění příček vestavěných v síni a obytné místnosti a obnovení již neexis-
tující stěny mezi těmito dvěma místnostmi. obnoven by měl být i původní vstup 
do síně z exterieru a rovněž tak druhotně zazděný vstup do síně z mlýnice.

obnova dnes již prakticky zaniklé lednice může mít řadu variant, jejichž řešení 
jsme prověřovali v předchozích projektech. vždy souvisí s otázkou, do jaké 
míry bude potřebný její znovuvytvořený prostor pro provoz objektu. vzhledem 
k tomu, že půjde de facto o novostavbu, můžeme do ní s výhodou vymístit prvky,  
které by vyvolaly nežádoucí zásahy do dochovaných autentických konstrukcí 

Stavba lednice souvisí rovněž s možnou obnovou kola na horní vodní pohon 
a vantrok a dalších technologických částí mlýna podle podkladů zpracovaných 
Luďkem štěpánem.

Pokud vyjdeme ze záměrů definovaných investorem, můžeme návrh prostoro-
vě dispozičního řešení mlýna rozdělit do několika základních vzájemně propo-
jených a souvisejících částí:

 ● Pro byt zaměstnance  / správce mlýna (v půdorysu na obr. 17 modře 
podložené prostory) by měla být využita historická obytná část mlýna, s 
obnovenou síní, bývalou černou kuchyní a světnicí. Předpokládáme při-
tom zachování bývalé stáje a chléva, využitelných pro sociální zázemí 
bytu.

 ● Do mlýnice (v půdorysech na obr. 17 / 18 růžově podložený prostor) by 
měla být v minimální variantě vložena mlecí podlaha a obnovena podla-
ha a strop.  Prostor mlýnice by měl mít multifunkční využití pro expozice 
a jednání.

 ● Pro sýpkové polopatro (v půdoryse na obr. 18 fialově podložený pro-
stor) se nabízí možnost využití pro jednoduché ubytování při zachování 
neděleného velkého prostoru, do něhož by pouze ve vhodném místě 
(nejspíše nad nepříliš hodnotnými stájovými klenbami v přízemí) bylo 
možno vestavět sociální zařízení. obdobně lze jako rozšíření útulny vy-
užít i prostor v podkroví nad mlýnicí (obr. 21)

 ● Znovuvystavěnou lednici (v půdorysech na obr. 17 / 18 okrově podlo-
žené prostory)  bude možno využít pro vložení schodiště do patra a 
minimálního sociálního zařízení pro návštěvníky. Návrh musí počítat s 
tím, že výhledově by v tomto prostoru mělo být obnoveno vodní kolo a 
vantroky.
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obr. 17. Možnosti základního prostorově dispozičního uspořádání a využití mlýna; pů-
dorys přízemí (modře podložené prostory - byt zaměstnance / správce, 
růžově podložený prostor  - mlýnice s variabilním využitím pro expozice 
a jednání, okrově podložený prostor - obnovená lednice
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obr. 18. Možnosti základního prostorově dispozičního uspořádání a využití mlýna; pů-
dorys patra (růžově podložený prostor - mlýnice s variabilním využitím 
pro expozice a jednání, okrově podložený prostor - obnovená lednice, 
fialově podložený prostor - jednoduché provizorní ubytování)

Na závěr, jako příklad možného řešení pro ilustraci připojujeme jednu z variant 
projektově zpracovaných v letech 1998-2000. 
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obr. 19. variantní návrh prostorově dispozičního řešení obnovy mlýna z roku 2000; 
půdorys přízemí (nové konstrukce značeny červeně, konstrukce k od-
stranění žlutě)
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obr. 20. variantní návrh prostorově dispozičního řešení obnovy mlýna z roku 2000; 
půdorys patra (nové konstrukce značeny červeně, konstrukce k odstra-
nění žlutě)
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obr. 21.  variantní návrh prostorově dispozičního řešení obnovy mlýna z roku 2000;  
příčný a podélný řez (nové konstrukce značeny červeně, konstrukce k 
odstranění žlutě)
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