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Obr. 1: Prostor pod schodištěm 

 

Obr. 2: Předposlední místnost - projevy vlhkosti na omítce 
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Obr. 3: Předposlední místnost - pohled na klenuté stropy 

 

Obr. 4: Předposlední místnost – pohled na klenuté stropy + stěna zbavená omítky 
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Obr. 5: Poslední místnost – výklenek ve zdi 

 

Obr. 6: Poslední místnost – pohled na klenuté stropy + stěny bez omítky 
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Obr. 7: Poslední místnost – pohled na klenuté stropy + stěny bez omítky 

 

Obr. 8: Poslední místnost – pohled na klenuté stropy + stěny bez omítky 
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Obr. 9: Poslední místnost – vlhkost patrná na zdivu 

 

Obr. 10: Poslední místnost – vlhkost patrná na zdivu (průběh měření) 
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Obr. 11: Poslední místnost – vlhkost patrná na zdivu 

 

Obr. 12: Poslední místnost – vlhkost patrná na zdivu 
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Obr. 13: Předposlední místnost – vlhkostní mapy + odlupující se omítka 

 

Obr. 14: Předposlední místnost – vlhkostní mapy + odlupující se omítka 
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Obr. 15: Předposlední místnost – jedno z míst odběru vzorků 

 

Obr. 16: Ze dvora – pohled na odhalené zdivo 
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Obr. 17: Ze dvora – pohled na degradovanou konstrukci baklkonu 

 

Obr. 18: Ze dvora – pohled na degradovanou konstrukci baklkonu 
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Obr. 19: Ze dvora – projevy vlhkosti + trhliny v omítce 

 

Obr. 20: Ze dvora – trhliny v omítce 
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Obr. 21: Místnost pod schodištěm – odběr vzorků 

 

Obr. 22: Místnost pod schodištěm 
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Obr. 23: Ze dvora – vlhkostní mapy na omítce 

 

Obr. 24: Ze dvora – vlhkostní mapy na omítce 
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Obr. 25: Ze dvora – vlhkostní mapy na omítce 

 

Obr. 26: Ze dvora – trhlina v omítce 
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Obr. 27: Ze dvora – Pohled na zadní část objektu 

 

Obr. 28: Ze dvora – Balkon + přední část objektu 
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Obr. 29: Ze dvora – Pohled na zadní část objektu 

 

Obr. 30: Ocelové schodiště – horní část 
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Obr. 31: Ocelové schodiště – dolní část 

 

Obr. 32: Původní kamenné schodiště – pohled z 1NP 
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Obr. 33: Původní kamenné schodiště – Pohled z 2NP 

 

Obr. 34: Původní kamenné schodiště – horní část 
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Obr. 35: Místnost nad zadní prodejnou 

 

Obr. 36: Chodba ve 2NP 
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Obr. 37: Chodba ve 2NP 

 

Obr. 38: Půdní prostor nad zadní částí objektu – komínové těleso 
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Obr. 39: Půdní prostor nad zadní částí objektu 

 

Obr. 40: Půdní prostor nad přední prodejnou - polovalba 
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Obr. 41: Půdní prostor nad přední prodejnou – pohled na zvýšenou konstrukcí 

 

Obr. 42: Půdní prostor nad přední prodejnou – pohled na zvýšenou konstrukcí 
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Obr. 43: Půdní prostor nad přední prodejnou – konstrukce krovu 

 

Obr. 44: Půdní prostor nad přední prodejnou 
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Obr. 45: Půdní prostor nad přední prodejnou – konstrukce krovu 

 

Obr. 46: Půdní prostor nad přední prodejnou – konstrukce krovu 
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