
 
 

 VODNÍ MLÝNY  

I JINÉ VODNÍ STAVBY 

 

Poznámka: Při vyhledávání hesel pod určitým počátečním písmenem, přidejte vždy písmeno 

X = AX, BX, CX atd. 

 

AX 

BX 

Beneschka M. (mlýn) – J (kr. V) – 3,3 km SZ od Telče (mlýn na Telčském potoce (na 

katastru Vanova/, nad Polívkovým rybníkem, mezi obcemi Vanov a Volevčice, JJV od 

ob. Vanůvek a JJZ od ob. Doupě).  

 Syn.: Beneškův mlýn (LB), Mlýn Beneškův (BTM). 
 

Brázdův Mlýn (mlýn)  – J (kr. V) – cca 4.5 km JJV od Telče (mlýn na potoce Myslůvka u 

obce Kostelní Myslová, tj. obec J od Horní Myslové, JV od Borovné a SZ od Myslůvky 

– údaj převzat z www.Wikipedie, ale přesné místo není uvedeno). 

 Syn.: Markův mlýn, Mlýn Brázdů (VMTO), Mlýn Brázdův (MPČ), Mlýn Marků (VMTO), 

Mlýn Markův (MPČ). 
 

Brázdův Mlýn (mlýn)  – J (kr. V) – 7,8 km JV od Telče (mlýn na katastru Vystrčenovic, na 

potoce Řečice, pod Brázdovým rybníkem, SZ od Nové Říše a SV od ob. Dolní Vilímeč 

– mlýn byl postaven kolem r. 1700 – nyní je zde v provozu pouze pila). 

 Syn.: Brazda M., Drexlerův Mlýn (také MPČ), Mlýn Brázdův (BTM a VMTO). 

 

CX 

Czizaner M. (mlýn) – J (kr. V) – cca 10 km V(JV) od Telče (mlýn na potoce Vápovka, pod 

Mlýnským rybníkem na katastru Staré Říše, při JZ okraji Staré Říše a JV od Olšan). 

 

ČX 



Částkovický mlýn (mlýn) – JI (kr. V) – 5 km ZSZ od Telče (mlýn se nacházel na katastru 

Hostětic /Částkovic/,  na Částkovickém potoce, SV od Mrákotína, Z od Částkovic a J od 

Lhotky). 

 Syn.: Czaskowitzer M., Mlýn Čáskovice (BTM). 

 Poznámka: BTM má u obce Částkovice („Čáskovice“) poznámku mlýn. 
 

Černíčský mlýn (mlýn)  – JI (kr. V) – 6,2 km J od Telče (mlýn připomínaný např. r. 1580 se 

nacházel na levém břehu Moravské Dyje pod Černičským rybníkem SZ od obce Černíč, 

SV od Velkého Pěčína a JZ od ob. Slaviboř – podle MPČ se jedná o opevněný mlýn 

z 16. století, podle VMTO stojí na místě původní tvrze). 

 Syn.: Mlýn Černice (BTM). Mlýn Černíč, Vodní mlýn. 

 Poznámka: JŠ jej uvádí jako Svobodův mlýn s poznámkami: „Svobodův mlýn v Černíči, 

dříve Smejkalův mlýn pod Černičským rybníkem, … Tato usedlost měla číslo popisné 1 

a nebyla povinná robotou.“. VMTO uvádí také jméno Filipův mlýn. 
 

Čížovský mlýn – J (kr. V) – 10,3 km VJV od Telče (mlýn se nacházel na katastru Staré Říše,  

na potoce Vápovka u ob. Stará Říše, tj. obec Z od Markvartic, JV od Olšan a JZ od ob. 

Sedlatice). 

 Syn.: Caizaner M., Mlýn Čížov (VMTO), Mlýn Čížovský (VMTO). 
 

DX 

EX 

FX 

GX 

HX 

Hamr  – J (kr. V) – 4,6 km SV od Telče (hamr z počátku 19. stol. se nacházel na Moravské 

Dyji v ob. Žatec, tj. obec mezi ob. Stranná a Urbanov, SZ od Ořechova a VJV od  ob. 

Mysliboř – ve 2. polovině 19. stol. byl přeměněn na pilu). 
 

Hanzálků Mlýn – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o jeden ze čtyř mlýnů na katastru Horní 

Myslové, ale bližší podrobnosti ani poloha nejsou uvedené. 

 

Havlišův Mlýn (mlýn) – JI (kr. V) – 15,7 km JV od Telče (mlýn na potoce Želetavka, pod 

Havlišovým rybníkem na katastru Jindřichovic, JZ od Želety, JV od Jindřichovic a SZ 

od Šašovic, jako mlynáři jsou podle VMTO uváděni Vaněk a Urban – nyní je zde 

„ubytovací zařízení“ a rekreační středisko). 

 Syn.: Hawlisch M., Mlýn Havlišův (BTM a VMTO). 
 

Höditzer M. (mlýn) – (J /kr. V) – cca 9 km SSV od Telče, (samota na katastru ob. Hodice 

meui Janovským rybníkem a Hodickým rybníkem J od Hodic a SZ od Panenské 

Rozsíčky – je uveden na starých mapách a také v BTM). 
 

Horní Mlýn – J (kr. V) – tento mlýn z r. 1650 se podle VMTO nacházel na katastru Vanova, 

na Telčském potoce, nad Šiškovým mlýnem. 
 

Horní Mlýn (mlýn) – JH (kr. JČ) – 9,3 km JV od Telče (mlýn se nachází na katastru Červený 

Hrádek při potoce Vápovka, JJV od vrchu Kopec a S od ob. Jersice). 
 



Horní Telčský mlýn – J (kr. V) – cca 300 m JJZ od Dolní kašny na náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči (nachází se mezi Ulickým a Staroměstským rybníkem – viz také blízká 

Mlýnská ul. – podle LB je zde nyní hotel Na Hrázi. 

 

CHX 

IX 

JX 

KX 

Kašparův mlýn – J (kr. V) – cca 4,5 km SV od Telče (mlýn s pilou se nacházel na katastru 

Žatce, na Moravské Dyji v jižní části Žatce, S od ob. Stranná a JJZ od Urbanova). 
 

Kešnarův mlýn – J (kr. V) – podle VMTO se tento mlýn nacházel v obci Vanůvek, ale bez 

udání polohy – velmi pravděpodobně se nacházel u potoka Vanůvka. 
 

Kopejtkův mlýn (mlýn) – J (kr. V) – cca 3,1 km JZ od Telče (mlýn se nachází na katastru 

Horní Myslové, u Březinova rybníka, SZ od Horní Myslové a J od Krahulčí, jedná se o 

jeden ze čtyř mlýnů na katastru Horní Myslové – podle VMTO je majitelka pí 

Březinová). 

 Syn.: Koneczna M., Mlýn Konečných (také LB), Mlýn Kopejtkův (BTM a VMTO). 
 

Kopřivův mlýn (mlýn) – J (kr. V) 2,6 km JV od Telče (mlýn na katastru Telče, Z od 

Zvolenovic, nachází se na vedlejším výtoku Rohozenského rybníka /tj. rybník při jižním 

okraji telčské části Hladov/SSZ od Nového Dvora a  a odvádí vodu do Telčského 

potoka. 

 Syn.: Hladowa Mühle, Mlýn Hladov (LB a VMTO). 
 

Kotnov (mlýn) – J (kr. V) – tento mlýn udává VMTO od Telče, ale bez udání polohy – na 

mapách je jižně u Roštejnského rybníka ul. Na Kotnové a zde se pravděpodobně také 

tento mlýn nacházel. 
 

Krausův Mlýn – J (kr. V) – cca 3,7 km ZJZ od Telče (mlýn zmiňovaný v r. 1570 pod 

rybníkem Valcha na katastru Krahulčí,  na potoce Myslůvka při Z okraji Krahulčí, SSV 

od Březové hory /592/ a Z od Suchého rybníka).  

 Syn.:Mrvkovský mlýn (LB), Mrvkův mlýn (VMTO). 

 Poznámka: není jasné zda se jedná o správnou polohu mlýna a zda souhlasí synonyma, 

protože v určitém období se na katastru Krahulčí nebo v jeho blízkém okolí uváděli 4 

mlýny, bez jejich názvů a umístění v terénu.  
 

Kyprův Mlýn (mlýn) – J (kr. V) – 15,9 km JV od Telče (mlýn se nachází na potoce 

Želetavka, na katastru Knínic, JV od Krasonic, JZ od Meziříčí a SZ od Štěpkova – nyní 

rekreační zařízení a přilehlá ekologická farma). 

 Syn.: Kibrn M., Mlýn Kyprův (BTM). 

 

LX 

Liškův Mlýn – J (kr. V) – cca 5,6 km Z od Telče (mlýn na katastru Mrákoténa, na 

Světelském potoce v jižní části Mrákotína a SV od Praskoles.  

 Syn.: Mlýn Liškův (BTM). 
 



Lojda mlýn – J (kr. V) – podle VMTO se tento mlýn nacházel v obci Vanůvek, ale bez udání 

polohy – velmi pravděpodobně se nacházel u potoka Vanůvka. 

 

MX 

Maškův mlýn (mlýn) – J (kr. V.) – 16,2 km JV od Telče (mlýn na katastru ob. Krasonice, na 

potoce Želetavka, u Maškova rybníka, JZ od ob. Meziříčko, SV od Knínic a JV od 

Krasonic – mlýn existoval již před r. 1683 a nacházela se zde i pila – nyní je zde 

instalovaná funkční turbina místo vodního kola).  

 Syn.: Maschku M., Mlýn Maškův (BTM). 
 

Miernice M. – J (kr. V) 1,9 km JJV od Telče – zaniklý mlýn na Telčském potoce v Hladově, 

tj. J část Telče. 
 

Mlýn Dráhův – J (kr. V) – podle BTM se nachází „?někde“ v okolí Mrákotína, ale 

nepodařilo se jej nalézt ani na mapách, ani v textových částech a nebo v databázi mlýnů 

– ve stejném odstavci je uveden také potvrzený Mlýn Liškův viz Liškův Mlýn. 
 

Mlýn Janského – J (kr. V) – podle BTM se nacházel na katastru Vanova, ale nikde jinde se 

mi jej nepodařilo prokázat. 

 

Mlýn Náglů – J (kr. V) – podle VMTO se nacházel na katastru Kostelní Myslové, bez dalších 

podrobností a udání polohy – v r. 1905 byl z neznámých příčin zrušen. 
 

Mlýn Píšův – J (kr. V) – podle BTM se jedná o mlýn s pilou a nachází se „někde“ na katastru 

Nové Říše, ale není uvedeno kde, ani na kterém potoku – podle staré mapy se jedná 

velmi pravděpodobně o mlýn  na potoce Vápovka v místech dnešní osady Pazderna, tj. 

9,6 km JV od Telče (osada na horním konci Červenohrádeckého údolí při J okraji Nové 

Říše).  Podle VM je prvá zmínka o tomto mlýnu z r. 1364 /prvý mlynář K. Píša/, v roce 

1912 byl zrušen mlýn i pila a budova byla přebudována na lihovar – v letech 1919-1949 

zde byla pila a od r. 2012 je zde Penzion u Pelejových. 

 Syn.: Pischu M., Pišový M. 

 Poznámka: Podle III. Vojenského mapování byl nad mlýnem rybník s průtočným potokem 

Vápovka, dnes je zde zakreslen pouze mokřad mezi Vápovkou a jejím Vedlejším 

pravostranným ramenem. Na katastrální mapě je mlýn zakreslen na Vedlejším 

pravostranném rameni Vápovky. 
 

Mlýn Píšův – (J (kr. V) – podle BTM se jedná o mlýn na katastru Telče, ale na tomto katastru 

se odpovídající mlýn nepodařilo nalézt v žádných pramenech.  

 Syn: Mlýn Kopřivů (VMTO – nejedná se o mlýn Hladov!). 
 

Mlýn „Pod Dejcí“ – J (kr. V) – cca 2,7 km JV od Telče (mlýn na katastru Telče, který podle 

VMTO patřil Dyjicím, nacházel se u Moravské Dyje /dnes je zde přemostění/, JZ od 

Dyjic a SZ od Zvolenovic. Mlýn byl připomínaný v r. 1567, byl v r. 1654 i s pilou 

uváděný jako pustý – uvádějí se mlynáři Staněk, Hladký a Hanousek). 
 

Mlýn u ob. Myslůvka – J (kr. V) – cca 4,9 km VSV od Telče (mlýn se nacházel na potoce 

Myslůvka při J okraji ob. Myslůvka – mlýn zde existoval kolem r. 1843 kdy je zde 



uváděn 1 mlynář (proto zde také musel být mlýn). V r. 1911 je odsud uváděn mlýn 

s pilou, další podrobnosti o jeho poloze a ukončení mletí se nepodařilo zjistit. 
 

Mlýn u obce Doupě – J (kr. V) – podle VMTO se v obci nebo v jejím okolí nacházel mlýn 

s pilou, který zanikl až v r. 1905, kdy na jeho místě vznikla továrna na broušení žuly – 

dosud se jej ale nepodařilo na mapách nalézt.  

 Syn.: Mlýn v Doupí (LB). 
 

Mlýn u obce Nevcehle – J (kr. V) – podle MPČ se mlýn nacházel za 1 .republiky v obci 

/nebo u?/ Nevcehle, ale další podrobnosti nejsou uvedené a není ani jasné na kterém 

potoce se nacházel (v úvahu přichází Nevcehelský potok nebo Moravská Dyje). 
 

Mlýn u obce Praskolesy – J (kr. V) – podlle VMTO se jedná o malý mlýn poprvé zmiňovaný 

v r. 1580//mlynář Bartoš Chocholík/ stojící o samotě na katastru Praskolesy, ale není 

uvedeno kde se nachází.  
 

Mlýn u ob. Řásná – J (kr. V) – 6,1 km SZ od Telče (mlýn se nacházel „někde“ u obce Řásná 

/č.p. 15/, tj. obec JZ od Řídelova, Z od ob. Vanůvek a SSV od Lhotky – dnes je zde 

jezdecká stáj Marlenka). 

 

Mlýn u obce Sedlejov – J (kr. V) – podle VMTO se na katastru Sedlejova nacházel 

„mlýnec“, ale jeho poloha není udána 
 

Mlýn u ob. Slaviboř – J (kr. V) – cca 5,5 km JJV od Telče (mlýn uváděný poprvé v r. 1784 

se nacházel na Moravské Dyji u obce Slaviboř). 

 Syn.: Pazderův mlýn, Procházkův mlýn. 
 

Mlýn u obce Vápovice – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o mlýn (bez udání názvu) v okolí 

ob. Vápovice, ale bez udání její polohy a není ani uveden potok na kterém se nachází. 

 

Mlýn v Bohuslavicích – J (kr. V) – Podle VMTO s v Bohuslavicích nacházel mlýn, ale není 

uvedeno kde a nebo na kterém potoce se nacházel – mlýn je uváděn např. v r. 1432, dále 

je uváděn např. v r. 1593 podle VMTO jako mlýn pod Bohuslavicemi. 
 

Mlýn v Červeném Hrádku – JH (kr. JČ) – cca 9,3-9,5 km JV od Telče (mlýn a pila na 

katastru Červený Hrádek v okolí Mlýnského rybníka, na potoce Vápovka, JJV od 

Ostrého vrchu /542/ a JZ od Nové Říše – údaj je převzat z BTM a na mapě se jej 

nepodařilo nalézt, ale byl zde nalezen prostor Za mlýnem). 
 

Mlýn v Dolních Dvorcích – J (kr. V) – cca 3,2 km VSV od Telče (podle VMTO se mlýn 

s pilou nacházel na katastru ob. Dolní Dvorce, v jižní části Dolních Dvorců, na 

Moravské Dyji, JZ od ob. Stranná a SSV od Dyjic).  
 

Mlýn v Hamrech – J (kr. V) – podle VMTO se mlýn nacházel v osadě Hamry na katastru 

Mrákotína, ale bližší podrobnosti nejsou uvedené.  

 Sym::Rejžák (VMTO). 
 

Mlýn v Jindřichovicích – J (kr. V) – 14,4 km VJV od Telče (mlýn na katastru Jindřichovic, 

tj. obec mezi Zdeňkovem a Želetavou, JV od ob. Rozseč mlýn uvádí BTM bez bližších 

podrobností, ale na mapách se jej nepodařilo potvrdit). 
 



Mlýn v Růžené – J (kr. V) – podle VMTO se jednalo o mlýnec na katastru ob. Růžená, ale 

není uvedena jeho poloha. V textu dále je uvedeno, že je zmiňován r. 1620 na tzv. 

„Bambulové hrázi“. 

 

Mlýn v Třešticích – J (kr. V) – 6,5 km S od Telče (mlýn z 15. stol. na Třešťském potoce se 

nacházel na jižním okraji Třeštic, tj.obec mezi obcemi Doupě a Hodice, JV od Růžené a 

SZ od Sedlejova – mlýn je v soukromých rukou a je zde nyní Penzion). 

 Syn.: Mlýn Hávův (VMTO-i s pilou), Třeštický mlýn. 

 Poznámka: Kolem mlýna jsou památné stromy (javor, hruška a duby). 
 

Mlýn ve Staré Říši  – J (kr. V) – 10,3 km VJV od Telče (mlýn se nacházel ve Staré Říši 

/nebo v blízkém okolí/, tj. obec Z od Markvartic, JV od Olšan a JZ od ob. Sedlatice – 

v r. 1911 zde byli uváděni 2 mlynáři a v r. 1924 1 mlynář s pilou). 
 

Mlýn ve Volevčicích – J (kr. V) – podle VMTO se ve Volevčicích nacházel mlýnec, ale není 

uvedeno kde a není uveden ani potok kde by se mohl nacházet. 
 

Mlýn Vodňalý – J (kr. V) – BTM uvádí mlýn tohoto jména od obce Olší a pravděpodobně se 

jedná o bývalou vodní pilu u Vodnatého rybníka. Udané jméno je velmi 

nepravděpodobné a může se jednat pravděpodobně o Mlýn Vodňatý, nebo Mlýn 

Vodnatý vzhledem k jeho poloze u Vodnatého rybníka. 
 

Mlýn Votvrň – J (kr. V) – 11,3 km JV od Telče (mlýn na Otvrňském potoce, na katastru 

Zdeňkova se nachází na místě dřívější osady Otvrň, tj. osada uváděná v r. 1365-1615 JV 

od Vápovic, JZ od ob. Rozseč a VJV od  Bohuslavic). 

 Syn.: Mlýn Otvrň, Otvrňský mlýn, Wotwřner M., Wotwřiner M. 
 

Mlýny na katastru Vanova – J (kr. V) – podle VMTO „…Stranou vsi jest 5 mlýnů na 

potoce, vytékajícím z rybníka Smrku…“, tj. tyto mlýny se nacházely na Telčském 

potoce, pod rybníkem Smrk. 
 

Mlýny na katastru Vanůvky – J (kr. V) – podle VMTO se v obci Vanůvek nacházely 3 

mlýnce, ale jejich postavení na potoce Vanůvek není uvedeno. 
 

Mlýny v Radkově – J (kr. V) – 4,7 km JJV od Telče (historické prameny (viz např. 

http://rodokmen.nase-koreny.cz/obce/jihlavsko/radkov.html) uváději nejméně 2 mlýny 

ze 17. stol. v Radkově, tj. obec SZ od Strachoňovic, SV od ob. Slaviboř a JZ od 

Zvolenovic – není jasné zda se nacházely na Moravské Dyji nebo na Rybníčkovém 

potoce, tj. levostranný přítok Moravské Dyje). 

 Poznámka:  Podle VMTO byl v r. 1650 v Radkově 1 mlýn a 1 malý „mlýnec“. 
 

Mlýny v Řásné – J (kr. V) – podle VMTO se v Řásné (a v jejím okolí) nacházely v 16. stol. 3 

mlýny, ale podrobnosti o nich chybí. 
 

Mlýny v Urbanově – J (kr. V) – 5,5 km SV od Telče (2 mlýny byly udávané na Moravské 

Dyji v Urbanově /nebo v jeho okolí/, tj. obec JV od ob, Nevcehle, JV od Sedlejova a SZ 

od Ořechova, ale není jasné o které mlýny se jedná a na jakém místě se nacházely). 
 

Mlýn Vymyšlený – J (kr. V) – podle VMTO se nacházel „někde“ jižně od Olšan na potoce 

Olšanském, ale mlýn se dosud nepodařilo identifikovat. 
 



Mlýn v Žatci – J (kr. V) – cca 4,6 km SV od Telče (mlýn na katastru Žatce se nachází podle 

katastrání mapy na Moravské Dyji při jižním okraji Žatce, S od ob. Stranná a ZSZ od 

Ořechova). 
 

Mlýn Zemanův – J (kr. V) – podle  VMTO se jedná o mlýn s pilou na katastru Myslůvky, ale 

není uvedeno kde se nacházel. 

 Syn.:  Zemanův mlýn (VMTO).. 
 

Mrvkový Mlýn – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o mlýn pod Krahulčím, ale více 

podrobností ani jeho poloha nejsou uvedené. 

 

NX 

Na Pile (mlýn) – J (kr. V) – 10,6 km JV od Telče (mlýn na samotě u Bezejmenného rybníka 

s protékajícím potokem Vápovka J od Staré Říše, JZ od Markvartic a SV od Vápovic). 

 Syn.: Tschischofsky M. 
 

Nechvátalův mlýn  – J (kr. V) – cca 3,2 km JZ od Telče (mlýn na katastru Horní Myslové, na 

levém vedlejším rameni potoka Myslůvka JV od Horní Myslové, Z od vrchu Buzová a 

SSV od Náglova rybníka, jedná se o jeden ze čtyř mlýnů na katastru Horní Myslová – 

podle VMTO je majitelem Jan Kopejtko). 

 Syn.: Mekain M., Mlýn Nechvátalův (BTM, LB a VMTO), Nechvátalův mlýn pod Horní 

Myslovou (LB). 

 Poznámka: synonym je možná Meknin M., je to na staré mapě špatně čitelné.  
 

Němcův mlýn  – J (kr. V) – ? km JZ od Telče (mlýn je uváděn na www stránkách pro ob. 

Horní Myslová, ale není jasné o který mlýn se jedná, na mapě se jej nepodařilo nalézt – 

vzhledem k tomu, že je zároveň uveden Kopejtkův mlýn, tak se možná jedná o 

Nechvátalův mlýn, který na těchto stránkách není uveden). 

 

OX 

PX 

Panský mlýn – J (kr. V) – podle VMTO se tento mlýn s pilou nacházel v obci Krahulčí, ale 

není uvedena jeho poloha, pouze je zde poznámka, že podléhal Borovné. 
 

Panský mlýn – J (kr. V) – cca 5,4 km ZJZ od Telče (nacházel se podle VMTO na katastru 

Dobrá Voda, u Hamerského rybníka, J od Mrákotína a V od ob. Praskolesy – mlýn byl 

postaven kolem r. 1720). 
 

Papier M. (mlýn) – J (kr. V) – 4.7 km ZJZ od Telče (mlýn uváděný r. 1721 existoval pod 

Hamerským rybníkem na místě dnešní osady Papírna, na katastru Krahulčí, SV od 

Dobré Vody, JV od Mrákotína a JZ od Hostětic – Podle MPČ původní vodní kovárna 

byla později přebudována na mlýn s papírnou).  

 Syn.: Mlýn Papírna (VMTO), Panský mlýn (VMTO), Papírna. 

 Poznámka: Sem možná patří také údaj BTM o mlýnu Mrakotín.  
 

Parní mlýn Telč  – J (kr. V) – 1.2 km JJV od Telče (nachází se v telčském Starém městě při J 

okraji Staroměstského rybníka. Mlýn byl poprvé doložen v r. 1533. V r. 1887 zde byl 

umístěn parní stroj a v r. 1820-23 bylo mlýnské kolo nahrazeno Francisovou turbimou. 



Podle www nemovité památky okresu Jihlava se nachází v Radkovské ul. čp. 91. Obilí 

se zde mlelo do r. 1957 – nyní je stavba udržována jako technická památka + kulturní 

památka).  

 Syn.: Dolní Telčský mlýn (LB). 

 Poznámka: podle www nemovité památky okresu Jihlava k památce patří Vodní mlýn a 

hráz se splavy a mosty. Správní a obytná budova, mlýnice, lednice - strojovna s 

Francisovou spirálovou turbínou, vantroky, odpadový kanál, splavy - přepadová koryta, 

vantroky, hráz, mosty, plot, koryto náhonu. 
 

Parní mlýn v Telči – J (kr. V) – 0,8 km SZ od dolní kašny na náměstí Zachariáše z Hradce 

v Telči (zaniklý mlýn v jehož objektech se nyní nachází telčské  Muzeum techniky se 

nacházel v Telči mezi ulicemi Na skládkách a Lipky, J od Kryštofovského rybníka). 
 

Pilka (vodní pila) – J (kr. V) – 7,1 km V(SV) od Telče (vodní pila na katastru ob. Dyjice,  u 

Vodnatého rybníka, SZ od Olšan a JV od Ořechova – chráněná památka).  

 Syn.: Vodní pila. 
 

Pischu M. (mlýn) – J (kr. V) – 9,6 km JV od Telče (mlýn na katastru Nové Říše se nacházel 

v Červenohrádeckém údolí na vedlejším rameni Vápovky při nejjižnějším okraji Nové 

Říše, SV od Červeného Hrádku a V od ob. Dolní Vilímeč – u samoty Pazderna nebo se 

jedná o stejný objekt – Píšův mlýn je uváděn již v t. 1595). 

 Syn.: Píšův mlýn (také VMTO). 

 Poznámka: Píšův Mlýn jsem nenalezl na mapách, ale jen v textu na www o Nové Říši a v 

VMTO. 
 

Pospíchalův Mlýn – J (kr. V) – 4,6 km SV od Telče (mlýn poprvé připomínaný v r. 1843 /ale 

také 1924/ se nacházel na Moravské Dyji v Žatci, tj. obec mezi ob. Stranná a Urbanov, 

SZ od Ořechova a VJV od  ob. Mysliboř – jeho polohu se mi nepodařilo dosud zjistit). 
 

Procházkův Mlýn – J (kr. V) – JŠ uvádí tento mlýn na Moravské Dyji v obci Slaviboř, ale 

bez přesné polohy. Na mapách se mi jej nepodařilo nalézt a proto doslovně cituji pouze 

údaje tohoto autora: „První známý zápis je v kronice obce Černíč z roku 1784, kdy byl 

Pazderův. Dále je uváděn majitel Johan Veselý. V roce 1866 další majitel Jan Bláha a 

od roku 1896 Jan Procházka.“ 

 

QX 

RX 

Rzidelau M. (mlýn) – J (kr. V) – 6,2 km SZ od Telče (mlýn na katastru Řídelova při J okraji 

rybníka Drdák /na Třešťském potoce/, V od Řídelova a Z od ob. Doupě – nalezen na 

starých mapách. 

 Syn.: Mlýn Drdák (také LB a VMTO), Mlýn Drdák u Doupí (VMTO), Řídelovský mlýn 

(LB). 

 Poznámka: VMTO uvádí, že u mlýna byla i pila. 

 

SX 

Sankotův mlýn – J (kr. V) – podle VMTO se tento mlýn nacházel v obci Vanůvek, ale bez 

udání polohy – velmi pravděpodobně se nacházel u potoka Vanůvka. 



 

Suchý mlýn (mlýn) – J (kr. V) – 15,5 km JV od Telče (nachází se pod Šmahlovým rybníkem 

na potoce Prokopka, na katastru ob. Knínice /č.p. 22/, V od ob. Budeč, SV od Borové a 

J od Knínic – nyní je zde instalováno MVE zařízení). 

 Syn.: Suchi M., Mlýn Suchý (BTM). 

 

ŠX 

Šimkův mlýn (mlýn) – J (kr. V) – 4,4 km SZ od Telče (mlýn na katastru Vanova, na 

Telčském potoce, pod rybníkem Smrk, S od Vanova, JV od ob. Řásná a JZ od ob. 

Vanůvek, má čp. 26 – kulturní památka).  

 Syn.: Mlýn Skuhrov (LB), Skuhrow M., Vodní mlýn Šimkův. 
 

Šiškův Mlýn (mlýn) – J (kr. V) – 3,8 km SZ od Telče (mlýn z r. 1477 na vedlejším rameni 

Telčského potoka /na katastru Vanova/, SV od Vanova /objekt čp. 21/, J od ob. 

Vanůvek a Z od Volevčic – nyní je zde hotel s restaurací a v okolí golfový areál – podle 

MPČ se nachází na místě zaniklé vsi Šiškov a podle VMTO se zde nacházela i pila – 

kulturní památka). 

 Syn.: Mlýn Šiškov (BTM a LB), Mlýn Šiškovský (VMTO), Siskuv Mlyn, Šiškovský mlýn 

(LB), Šiškův vodní mlýn, Vodní mlýn Šiškův, Zisskow M., Žižkův mlýn (MPČ). 

 

TX 

Tomiškův Mlýn – J (kr. V) – podle BTM se nacházel na katastru Vanova, ale nikde jinde se 

mi jej nepodařilo prokázat.  

 Syn.: Mlýn Tomiškův (BTM). 
 

Trnkův mlýn  – J (kr. V) 3 km JZ od Telče  (mlýn na katastru Krahulčí pod Bezejmenným 

rybníkem s protékajícím potokem Myslůvka mezi ob. Krahulčí a Horní Myslová – mlýn 

byl postaven kolem r. 1570 /spíše před tímto rokem/). 

 Syn.: Krahulečský mlýn, Mlha M., Mlha Mühl, Mlhův Mlýn (také LB), Mlýn v Krahulčí 

(BTM), Mrvkův Mlýn (také LB), 
 

Tschischofsky M. (mlýn) – J (kr. V) – cca 10,6 km VJV od Telče (mlýn na potoce Vápovky 

u Bezejmenného rybníka při J okraji katastru Staré Říše, SV od Vápovic, SZ od ob. 

Rozseč a JZ od Markvartic). 

 

UX 

VX 

Vodní mlýn – J (kr. V) – 270 m SZ od dolní kašny na Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči 

(nacházel se v Telči-Štěpnice v ul. Na Baště čp.102, SSZ od Dolní brány a JZ od 

Dětského domova – kulturní památka). 

 Poznámka: Jedná se o barokní jednopatrovou budovu s mansardovou střechou bývalého 

panského mlýna připomínaného již v r. 1535 za hranicí hradeb, která byl zrušen 

v 19.stol. 
 

Vodní mlýn Janov – J (kr. V) – 9 km SSV od Telče (mlýn se nachází mezi Hodickým a 

Janovským rybníkem, tj. J od ob. Hodice, SZ od Panenské Rozsíčky a SV od Třeštic – 

chráněná památka). 



 Syn.: Höditzer M., Mlýn Janov. 
 

Vodní mlýn Kotnov – J (kr. V) – cca 824 m  SZ od Dolní kašny na Náměstí Zachariáše 

z Hradce v Telči (mlýn z konce 18. stol. se nachází v Telči-Štěpnice v ul. Na Kotnově 

čp. 79, u rybníka Nadymák, při silnici na Studnici, SV od Kryštofovského rybníka – 

kulturní památka).  

 Poznámka:  k památce patří Vodní mlýn, čp. 79, obytná budova, roubená stodola, 

hospodářské budovy, brána.  
 

Vospělů Mlýn – J (kr. V) – podle VMTO se jedná o jeden ze čtyř mlýnů na katastru Horní 

Myslové, ale bližší podrobnosti ani poloha nejsou uvedené. 

 

WX 

Wesela M. (mlýn) – J (kr. V) – 3 km SZ od Telče (mlýn na Telčském potoce /na katastru 

Vanova/, pod Polívkovým rybníkem, mezi obcemi Vanov a Volevčice, SV od Hostětic).  

 Syn.: Mlýn Veselých (LB), Mlýn Polívkův (BTM). 
 

Wistrezenowitzer M. (mlýn) – J (kr. V) – 7,3 km JV od Telče (mlýn na katastru 

Vystrčenovic  na potoce Řečice, Z od Vápovic, SV od Vystřenovic a JZ od Staré Říše – 

nyní je zde zatopené území VN Nová Říše – mlýn se nacházel nad Brázdovým 

mlýnem). 

 Syn.: Mlýn Vymyšlenův (BTM a VMTO), Vymyšlenův mlýn (MPČ), Vystrčenovický 

mlýn. 

 

XX 

YX 

ZX 

Zachův mlýn (mlýn)  – J (kr. V) – cca 4.5 km JJV od Telče (mlýn na potoce Myslůvka u 

obce Kostelní Myslová, tj. obec J od Horní Myslové, JV od Borovné a SZ od Myslůvky 

– údaj převzat z www.Wikipedie a přesné místo není uvedeno). 

 Syn.: Lukšův mlýn, Mlýn Lukšů (VMTO), Mlýn Lukšův (MPČ), Mlýn Zachů (VMTO), 

Mlýn Zachův (BTM, MPČ). 

 

ŽX 

 


