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Horní doubravick˘ ml˘n s vodní elek-
trárnou, známûj‰í spí‰e jako ¤ezníãkÛv
ml˘n, se nachází pfii cestû od Ïelezniãní
stanice vpravo na okraji zástavby obce.
Ml˘n je v jádru patrnû barokní. Je vyzna-
ãen jiÏ na mapû josefského vojenského
mapování z let 1764-1768 a je tedy star‰í
neÏ druh˘ doubravick˘ ml˘n U Fadrn˘ch
(tzv. Dolní). Podle mapy stabilního ka-
tastru z roku 1826 mûl ml˘n na levém
bfiehu náhonu dvû vodní kola a naproti
stojící pila na pravém bfiehu jedno. 

Z pÛvodní stavby ml˘na se dodnes do-
chovala v pfiestavbách pouze dvoupodlaÏ-
ní obytná ãást, zastfie‰ená sedlovou stfie-
chou. Na ni navazující ml˘nice byla na
pfielomu 19. a 20. století pfiestavûna a zv˘-
‰ena o patro kvÛli zmûnû technologie
mletí z tradiãního ml˘nsk˘mi kameny na
moderní pomocí válcov˘ch stolic.
Budova tím získala svÛj dne‰ní vzhled tfií-
podlaÏní stavby obdélného pÛdorysu s
cihelnou atikou a klenut˘mi cihlov˘mi
nadpraÏími oken, která je zastfie‰ena sed-
lovou stfiechou mírného spádu. 

První písemná zmínka o ml˘nû v míst-
ní kronice je z 25. 10. 1781, kdy ml˘n
vyhofiel. Na zaãátku roku následujícího
byl v‰ak uÏ opût v provozu. 

Novodobou historii objektu zapoãaly zá-
sadní stavební úpravy areálu, které provedl
tehdej‰í mlynáfi Rudolf ¤ezníãek kolem ro-
ku 1900. Nejdfiíve pfiistoupil k pfiestavbû
a modernizaci ml˘nice a následnû v roce

Ve 30. letech 20. století byla stávající
Francisova turbina nahrazena vertikální
ka‰novou Kaplanovou turbinou, v˘rob-
kem prvního v˘robce Kaplanov˘ch turbin
na svûtû, brnûnského závodu Ignáce
Storka. Tím se zv˘‰il v˘kon elektrárny na
76 kW. PÛvodní Kaplanova turbina slouÏí
v elektrárnû doposud. Z dal‰ích cenn˘ch
atributÛ historické techniky se v elektrár-
nû dochovala téÏ mramorová rozvodnice
s nûkolika zachovan˘mi instalacemi br-
nûnského závodu Bartelmus – Donát, kte-
rá elektrizaci areálu realizovala. 

Po znárodnûní musely b˘t ml˘n i elek-
trárna rodinou ¤ezníãkovou pfiedány ná-
rodnímu podniku Stfiedomoravské ml˘-
ny, jehoÏ se stal syn Rudolfa ¤ezníãka
Rudolf ¤ezníãek mlad‰í zamûstnancem. 

V roce 1958 byl areál pfiedán místnímu
JZD, které provozovalo elektrárnu, ve
ml˘nû mlelo obilí na ‰rot a rovnûÏ zde
skladovalo obilí. Mletí bylo ukonãeno
pravdûpodobnû v 60. letech 20. století, ale
elektrárna zÛstala zachována. V roce 1970
zpÛsobila velká voda z jarního tání protr-
Ïení náhonu a tím zastavení jejího chodu.
Do provozu byla znovu uvedena po opra-
vû v roce 1971. V roce 1990 byl areál ml˘-
na restituován potomky b˘valého majitele,
ktefií vodní elektrárnu nadále provozují.
V areálu je rovnûÏ funkãní pila, s obnove-
ním mletí se v‰ak jiÏ nepoãítá.
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1908 nechal pfiistavût strojovnu vodní elek-
trárny. Ta se stala historicky nejstar‰í tzv.
zemûdûlskou elektrárnou na Moravû. Vodní
elektrárna s Francisovou turbinou byla
zdrojem energie pro ml˘n i pro dvû rámové
pily, vodní kola byla proto zru‰ena.
Elektrárna, která mûla v roce 1918 registro-

van˘ v˘kon 50 kW, zároveÀ dodávala elek-
trickou energii i do sítû, na níÏ byly pfiipo-
jeny obce Bofiitov, âerná Hora, Doubravice
s osadou Klemovem a Obora. Celou elek-
trickou síÈ o napûtí 120 V udrÏoval sám
mlynáfi ¤ezníãek. V roce 1921 ml˘n vyho-
fiel, byl v‰ak záhy obnoven.

¤EZNÍâKÒV ML¯N
Doubravice nad Svitavou

¤ezníãkÛv ml˘n v Doubravici nad Svitavou.

Informace podá MUDr. Rastislav ·u‰ol 
v urologické ambulanci.

www.urologieblansko.cz

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé.
Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.

VyuÏijte pfiístroj BIOCON 2000 W

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

BLANSKO, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, 
ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.
LETOVICE, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, 
ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182


