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Ml˘n se nachází na západním okraji 
obce v blízkosti nedávno obnoveného ryb-
níka. Hlavní ml˘nská budova má obdéln˘
pÛdorys, je patrová a zastfie‰ená sedlovou
stfiechou. Z v˘chodní strany k ní pfiiléhají
dvû pfiízemní (pÛvodnû hospodáfiská) kfiíd-
la, která vymezují obdéln˘ dvÛr. Dfiíve stá-
vala na západní stranû areálu je‰tû vodní pi-
la. Hlavní ml˘nská budova byla naposledy
pfiestavûna v padesát˘ch letech 19. století.
Pfiestavba se ale nedotkla tradiãní dispozice
pfiízemí obytné ãásti se síní (kde se nachá-
zela ãerná kuchynû) a svûtnicí s men‰í ko-
morou. Místnosti v patfie (svûtnice, komora)
jsou pfiístupné zvenãí z pavlaãe. Ml˘nice,
která je pfiístupná ze sínû v pfiízemí, pfiedsta-
vuje halov˘ prostor na v˘‰ku obou pater. 

První zmínka o ml˘nû v B˘kovicích je
v listinách, které se t˘kají dûlení majetku
po Bene‰ovi âernohorském z Boskovic
mezi jeho syny Dobe‰e, Jana, Tasa
a Jaroslava v roce 1526. Nelze v‰ak zde
zmiÀovan˘ ml˘n bezpeãnû identifikovat
s ml˘nem souãasn˘m.

Jednoznaãnû je moÏné o nûm hovofiit
aÏ od roku 1676, kdy jej koupil David
Porã od Jana JabÛrka spolu s pfiíslu‰n˘-

mi polnostmi (Porãové pak drÏeli ml˘n
aÏ do roku 1955). V lednu roku 1691
pfievzal ml˘n s hospodáfistvím DavidÛv
syn Jifií. Ml˘n, naz˘van˘ stále je‰tû
„JabÛrkÛv”, získal v roce 1736 Antonín

Porã. Poté ml˘n drÏel Franti‰ek Porã,
od r. 1773 jeho syn Antonín a po nûm
AntonínÛv syn Franti‰ek, kter˘ pfiedal
ml˘n r. 1876 svému synovi Antonínovi.
Roku 1929 pfiipadl ml˘n Aloisu

Porãovi, poslednímu mlynáfii z rodu
PorãÛ, kter˘ ml˘n prodal v roce 1955
Lydii Vybíhalové. Ml˘n postupem ãasu
a zanedbáním fiádné údrÏby zchátral,
s ohledem na zastavení mlynáfiského
provozu za 2. svûtové války bylo zniãe-
no i vnitfiní technické vybavení. 

V tomto stavu ho koupili Milan
a Zdenûk RÛÏiãkovi spoleãnû s Ladislavem
·umberou. Tito noví majitelé ml˘n zrekon-
struovali do podoby, jakou mûl asi kolem
poloviny 19. století, a uvedli ho do funkã-
ního stavu tím, Ïe sem nainstalovali histo-
rické mlecí zafiízení ze zaniklého
Mole‰ického ml˘na ve v˘chodních âe-
chách (jedná se o jedno obyãejné sloÏení
s mlecími kameny), obnovili náhon a ne-
chali postavit cca 4 m vysoké vodní kolo.
Kromû toho zde funguje rovnûÏ Bánkiho
turbina k pohonu dynama, vyrábûjícího
proud pro osvûtlení v areálu.

Ml˘n je dnes pfiístupn˘ vefiejnosti, v ná-
v‰tûvních hodinách je moÏno absolvovat
prohlídky s v˘kladem o historii a ukázkou
mletí mouky. V pÛvodnû hospodáfisk˘ch
dvorních kfiídlech je zfiízeno ubytování.

Text a foto: Marek Fajman
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PorãÛv ml˘n v B˘kovicích.

RADIO HANÁ 
- Vánoce ZDARMA

JiÏ po 7. pro vás máme oblíbenou Vánoãní soutûÏ. Nalaìte si Radio Haná a za
leto‰ní sváky neutratíte ani korunu. Kapr, stromeãek, cukroví a krásné dárky
pro va‰e blízké. Kdo poslouchá, ten vyhrává. Na Boskovicku a Letovicku
(96,2 FM) i na Blanensku (98,6 FM) za Vánoce neutratíte ani korunu. 

Pfiejeme hezké svátky - Va‰e Radio Haná - www.radiohana.cz


