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B˘val˘ vodní ml˘n a elektrárna 
v Blansku (SalmÛv ml˘n)

Zprávy o panském ml˘nû v Blansku
máme jiÏ z roku 1591, kdy pfiebírá pan-
ství Jan Îalkovsk˘ ze Îalkovic. Od 18.
století jej neprovozovala vrchnost ve
vlastní reÏii, ale byl pronajímán jednot-
liv˘m mlynáfiÛm (jejich jména jsou ar-
chivnû doloÏena). V roce 1750 probûhla
jeho celková oprava. 

Na mapách byl ml˘n poprvé zachycen
aÏ pfii 1. josefínském vojenském mapo-
vání v letech 1763 -1769. Na podrobnûj-
‰í mapû stabilního katastru z roku 1826
je zakreslen se tfiemi vodními koly. Z to-
ho vypl˘vá, Ïe se zde nacházela tfii ml˘n-
ská sloÏení (patrnû jednoduchá).

Pfied koncem 19. století do‰lo k celkové
rekonstrukci hlavní ml˘nské budovy, její-
mu zv˘‰ení o patro, úpravû fasády v sece-
sním slohu a pfiedev‰ím zmûnû technolo-
gie mletí instalací válcov˘ch stolic. 

do stávajícího ml˘na elektrocentrálu s vod-
ním pohonem. Ta jiÏ v roce 1910 obdrÏela
koncesi na zásobování mûsta Blanska 
elektrick˘m proudem. Byla to jedna z prv-
ních elektrocentrál s vodním pohonem na
Moravû. V roce 1913 byla zfiízena obdob-
ná elektrocentrála i v Dolní Lhotû pfii
JabÛrkovû ml˘nû. Od té doby dodávaly
obû elektrocentrály proud do spoleãné sítû.
Jejich v˘kon ãinil 87 kW, dodávan˘ proud
byl stfiídav˘ 3x 3000 V / 220 V / 127
V s frekvencí 50 Hz, coÏ byly na tu dobu
byly velmi progresivní parametry. 

Elektrocentrála a ml˘n v Blansku by-
ly v ãinnosti asi do ãtyfiicát˘ch let 20.
století. Po II. svûtové válce nebyl zdej‰í
provoz obnoven. Zafiízení ml˘na bylo
demontováno a se‰rotováno (zachován
zÛstal pouze jeden v˘tah na obilí).
Malou vodní elektrárnu obnovil Mûstsk˘

národní v˘bor Blansko v pÛvodnû obyt-
ném stavení bûhem sedmdesát˘ch let 20.
století. Za pfiispûní koncernu âKD zde
bylo osazeno soustrojí s jednou spirální
Francisovou turbinou, které je doposud
v provozu a dodává energii pro provoz
sportovi‰È na Sportovním ostrovû Ludvíka
DaÀka. V nedávné dobû se objevily i úva-
hy o pfiemûnû ml˘na v centrum alternativ-
ní kultury. Zatím nebyl tento zámûr reali-
zován.

S provozem ml˘na a elektrárny pfiímo
souvisí náhon, kter˘ odboãuje z hlavního
fieãi‰tû Svitavy u jezu cca 1,5 km severnû
od ml˘na. Souãasn˘ segmentov˘ (ocelo-
v˘) jez byl vybudován v 80. letech 20.
století a nahradil pÛvodní jez dfievûn˘.
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(O dal‰í zajímavé památce z regionu pfií‰tû)

Dal‰ím zásadním krokem tehdej‰ího
majitele panství kníÏete Hugo Salma –
Reifferscheidta bylo rozhodnutí vestavût

Nachází se nedaleko mûstsk˘ch lázní pfii náhonu, kter˘ ze západní strany vymezuje Sportovní ostrov Ludvíka
DaÀka. Jedná se o dvoukfiídlou dvoupatrovou budovu se sedlovou stfiechou velmi malého sklonu a ozdobn˘mi sece-
sními atikami u ‰títÛ. K ní pfiiléhá patrov˘ dÛm se sedlovou stfiechou bûÏného sklonu (pÛvodnû obytné stavení). 

SalmÛv ml˘n v Blansku.
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• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00
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