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Osnova

• Technické muzeum v Brně:

– Expozice, výstavy

– Metodické centrum konzervace

– Technické památky

• Vodní mlýn ve Slupi



Technické muzeum v Brně

• Založeno v r. 1961

• Státní příspěvková organizace 
Ministerstva kultury

• Výzkumná organizace 

• Dokumentuje vývoj vědy, techniky 
a průmyslu (Morava a Slezsko) –
zpracovává, prezentuje a uchovává 
muzejní sbírku

• 60 000 sbírkových předmětů

• 6 technických památek

• 96 zaměstnanců

Purkyňova 105, 612 00 Brno, 
www.tmbrno.cz



Stále expozice
• 16 expozic (železářství, kovolitectví, parní stroje, 

mechanická hudba, historické vozy, letecké motory, 
výpočetní technika, kultura nevidomých …)
– celková plocha cca 5 000 m2



Výstavy
Za volantem bez bázně a chikany: Fenomén autoklubů  
25. 10. 22 - 15. 2. 23

Stroje Leonarda da Vinci, 
8. 3. – 31. 12. 22



Technické památky

• Větrný mlýn v Kuželově
• Kovárna v Těšanech
• Stará huť u Adamova
• Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou
• Depozitář historických vozů MHD
• Vodní mlýn ve Slupi
• Areál čs. opevnění a železné opony v Šatově



Metodické centrum konzervace

• Založeno v r. 2003 jako jedno z prvních muzejních center 
MK ČR (nyní 9 metodických center)

Podpora a rozvíjení správné praxe 
při ochraně sbírek muzejní povahy  

Testování a vývoj 
materiálů, postupů

Konzervování-
restaurování

Pomoc při krizových a 
mimořádných událostí

Konzultační servis 
Vzdělávací 

a publikační 
činnost 

Informační servis



Konzervování-restaurování

Restaurování stroje na píchání okurek, 2017 – 2018 
pro Jihomoravské muzeum ve Znojmě 



Návody, manuály, metodiky
https://mck.technicalmuseum.cz/



Konference, semináře, 
workshopy, kurzy

Konference konzervátorů-restaurátorů / Semináře, workshopy (Výzdobné techniky 
kovů I-II, Čištění kovů, Jemná mechanika a leštěné povrchy, Plasty,  Umění 
emailu/Technika smaltu / Kurzy preventivní konzervace



Péče o technické památky

• Památkový zákon č. 20/1987 Sb. – ukládá povinnost vlastníkům – správcům 
pečovat o památky, uchovávat je v dobrém stavu, chránit je před poškozením 
a užívat je v souladu s jejich  památkovou hodnotou a technickým stavem …

Vodní mlýn ve Slupi, okres Znojmo
od r. 1995 národní kulturní památka

• Postup údržby musí být přizpůsoben 
danému objektu, vycházet 
z konkrétního stavu a podmínek, 
kterým je vystaven: historický sezónní 
objekt s muzejním využitím (prezentace 
funkčních mlýnských mechanismů, 
zpřístupněný veřejnosti).

• Údržba musí být pravidelná 
a systematická.

• V prvé řadě musí být zajištěna stabilita 
stavby, požární bezpečnost, ochrana 
zdraví a bezpečnost při užívání.

• Nároky na obnovu a údržbu jsou 
mnohem vyšší než u novostaveb.



Vodní mlýn ve Slupi - historie

Vodní mlýn ve Slupi na pohlednici z počátku 
20. století (Státní okresní archiv Znojmo)

Rekonstrukce mlýna –
1977 – 1982,  archiv TMB



Vodní mlýn ve Slupi

Slavnosti 
chleba



Vnitřní prostory mlýna

Podélný řez budovou mlýna ve Slupi s označením jednotlivých prostor (Kloiber-
Kovář, Archeologia technica 19)



Vnitřní prostory mlýna

1. p. – podkolí  1. n. p. – válcová podlaha

2. n. p. – vysévačová podlaha Expozice mlynářství



Údržba
• Pravidelné prohlídky – sledování změn:

– střešní plášť (bobrovka), okapní svody, plochy fasády 
(namáhané – obrácené na S, SZ, vůči náhonu)

– Krovy (vlhká místa, odlišná vlhkost dřeva,)

– Trhliny ve zdivu
– dokumentace, měření



Údržba 
• Působení vody 

– nejčastěji dešťová voda, sníh, led – údržba bezprostředního okolí 
stavby (odvádění dešťové vody dále od podzákladí, odhazování sněhu, 

okamžitá oprava narušených částí …) 

– vzlínání vlhkosti/vody z podzákladí 

• odpuzování vlhkosti mírnou elektroosmózou

• sanační omítky do v. 1,2 m

Krystalizace 
solí ve zdivu, 
2005 



Údržba
Výměna vodních kol a hřídelí, 2021:
• Průzkum tuhosti dřeva metodou Arborsonic – akustickým neinvazivním 

měřením (Mendelova univerzita – Lesnická fakulta) 
• Tesařské práce – firma Kudrna

Poškozená  vodní kola, 2020 Instalace nových vodních kol, 2021



Údržba

• Vegetace

– odstraňování náletové zeleně 
v blízkosti stavby

• Řasy, mechy, lišejníky

– ponechání bez zásahu



Péče
Biotické poškození – dřevokazný hmyz (červotoč, tesařík):

• Monitoring (požerky, výletové otvory, lapače hmyzu)
• biocidní nátěry/injektáž; tepelná energie (horký vzduch, mikrovlny)



Péče
Biotické poškození – dřevokazné houby (plísně):
• monitoring (analýza stěrů, spadu)
• fungicidy (nátěr, lokální injektáž)
• větrání, čističky vzduchu

Projevy napadení plísněmi (bílé skvrny na 
dřevěných plochách v interiéru) –
analýza vzorků stěrů TZÚ Brno, 2020 

Černé skvrny 
degradovaného 
protipožárního nátěru, 
podkolí mlýna

Čistička vzduchu



Péče
• Oheň:

– EPS (elektrická požární signalizace); měsíční 
kontrola

– Hasící přístroje

– Protipožární nátěry - retardéry hoření (?)

Kostel v Gutech, 16. stol., 
požár 2017



Péče
• Konzervace vnitřních exponátů

– mazání pohyblivých částí

– kontrola propnutí řemenů



Péče
• Monitoring vnitřního klimatu – RV a T

• Kontrola čistoty prostředí - plísně

Datalogger
RV/T

Pasivní spadová metoda  na 
Petriho misky –výskyt plísní 

v ovzduší



Závěr

Vodní mlýn ve Slupi, https://www.tmbrno.cz/pamatky/vodni-mlyn-ve-slupi/
Návštěvnost:
• 2022: 8 218 návštěvníků ( + cca 5 000 Slavnosti chleba)
• 2021: 6 146 návštěvníků

https://www.tmbrno.cz/pamatky/vodni-mlyn-ve-slupi/


Děkuji za pozornost.

Ing. Alena Selucká, selucka@tmbrno.cz, Metodické centrum konzervace TMB
Mgr. Petr Nekuža, nekuza@tmbrno.cz, Dokumentace vědy a techniky TMB
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