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¤íãka Bûlá, která protéká v˘chodním okrajem Boskovic, byla v minulosti zdrojem vodní energie pro
pût ml˘nÛ: KlevetÛv, LasákÛv, DvofiáãkÛv, PirochtÛv a PuklÛv. Nejdéle ãinn˘m z této pûtice byl ml˘n
DvofiáãkÛv, o kterém bude pojednávat tento ãlánek. 

DVO¤ÁâKÒV ML¯N V BOSKOVICÍCH
DvofiáãkÛv ml˘n se nachází pfiímo na-

proti b˘valému panskému pivovaru na 
ulici Podhradí. Ml˘n na tomto místû stá-
val patrnû jiÏ od stfiedovûku. Spolehlivû
je pak zachycen na mapû 1. vojenského
mapování z let 1763 -1769. Jako ml˘n
s jedním vodním kolem a jedním (patrnû
obyãejn˘m) sloÏením je zachycen na
mapû stabilního katastru z roku 1826.
Voda byla k ml˘nu pfiivádûna pomûrnû
dlouh˘m náhonem, kter˘ odboãoval na
zaãátku tehdej‰í zástavby mûsta pfii cestû
do Valchova vpravo z hlavního toku fiíã-
ky. Pfiímo nad ml˘nem b˘val rybník. 

PÛvodnû se jednalo o pfiízemní budo-
vu se sedlovou stfiechou, pfiiãemÏ ml˘n-
ská ãást se nacházela v levé ãásti budo-
vy a obytná ãást v pravé. Toto základní
dispoziãní ãlenûní je zachováno dodnes. 

V roce 1921 zakoupil ml˘n od svého
zamûstnavatele mlynáfie Jaro‰e ze
Svitávky Vojtûch Dvofiáãek. Následnû
provedl modernizaci technologie mletí
nahrazením obyãejného sloÏení s ml˘n-
sk˘mi kameny moderním strojním zafií-
zením od firmy Josef Prokop a synové
Pardubice, u nûhoÏ probíhalo mletí na
válcov˘ch stolicích. Tomu muselo b˘t
stavebnû pfiizpÛsobeno i fie‰ení budovy.
U ml˘nské ãásti do‰lo ke zv˘‰ení o dvû
patra, pfiiãemÏ nad stávajícím suterénem
a mlecí podlahou s válcov˘mi stolicemi

o v˘konu 11 kW (15 HP). Pro období níz-
kého stavu vody byl dále pofiízen záloÏní
plynov˘ spalovací motor o v˘konu 15
kW (20 HP). Hnací zafiízení bylo spolu se
zásobníky obilí umístûno v suterénu.

Ml˘n byl provozován Vojtûchem
Dvofiáãkem a jeho synem do zaãátku 50.
let 20. století, poté byl znárodnûn a pfie-
veden pod správu národního podniku
Ml˘ny Pardubice (pozdûji Ml˘ny
Kyjov). Otec a syn Dvofiáãkovi se stali
zamûstnanci nového provozovatele. Po
znárodnûní do‰lo k zasypání náhonu
i rybníka nad ml˘nem a k úpravû na po-
hon elektrick˘m proudem, pfiiãemÏ ale
nefunkãní pÛvodní turbina je v suterénu
dosud zachována. Ml˘n byl v ãinnosti aÏ
do roku 1989, kdy byl restituován vnu-
kem pÛvodního majitele panem Jifiím
Dvofiáãkem. Ten se vûnoval mlynáfiské
ãinnosti do roku 2010, kdy v˘robu mou-
ky z ekonomick˘ch dÛvodÛ zastavil.
Soustrojí je nicménû dodnes kompletní
a po provedení nezbytné údrÏby by
mohlo b˘t znovu plnû funkãní.

Pokud by se ãtenáfii chtûli o ml˘nu
dozvûdût více, souãasn˘ majitel pan Jifií
Dvofiáãek je po pfiedchozí domluvû
ml˘nskou ãástí ochotnû provede a vy-
svûtlí, jak zde v dobû plného provozu
mletí probíhalo.
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v pfiízemí byla nastavûna je‰tû manipu-
laãní podlaha, kde byla mouka váÏena
a odtud expedována, a vysévací podlaha
s vysévacími a ãistícími stroji (zároveÀ
bylo nad obytnou ãástí nastavûno také

jedno patro). Nové soustrojí bylo kon-
struováno na zámel ‰esti tun obilí.

KvÛli nutnosti zv˘‰ení úãinnosti vyu-
Ïívání vodní energie bylo zru‰eno vodní
kolo a instalována Francisova turbina

DvofiáãkÛv ml˘n v Boskovicích.


