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SOUTĚŽNÍ 
OTÁZKY

NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ 
OTÁZKY VYPLNIT A ODESLAT NA INTERNETOVÉ 

STRÁNCE PUTOVANI.RODINNEPASY.CZ

Mapka s místy, která souvisí 
s otázkami, je na druhé straně.

VODNÍ MLÝN VE SLUPI
Díky vašemu Rodinnému pasu můžete navštívit 
tuto památku ve správě Technického muzea v Brně 

za zvýhodněnou cenu 48 Kč 
ze základního vstupného 

60 Kč. V roce 2009 zde 
byla otevřena expozi-

ce Vývoj mlynářství, 
za kterou Technické 
muzeum v Brně zís-
kalo 1. místo v sou-

těži Gloria musaealis. 
Těžiště prohlídky spo-

čívá ve vlastních prosto-
rách mlýna, kde si návštěvník 

může prohlédnout čtyři kompletní výrobní celky 
– staročeské mlýnské složení, kašník, amerikán-
ské a válcové mlýnské složení. Na nich lze vysvětlit 

Národní kulturní památka
Objekt je pozoruhodnou renesanční stavbou velko-
mlýna se čtyřmi funkčními vodními koly a mlýnským 
náhonem. Svým rozsahem a architektonickým 
ztvárněním je opravdu ojedinělou a zajímavou tech-
nickou památkou. První písemná zpráva o mlynáři 
ve Slupi, a tím také o nepochybné existenci mlýna, 
pochází z roku 1512. Je to listina zdejšího zádušní-
ho mlynářského bratrstva. Mlýn zde však nejspíš 
stál již dříve, neboť Krhovicko-jaroslavický ná-
hon, jehož vody mlýn využívá, je zmiňován v listi-
ně z roku 1302. Stavitelem mlýna a jeho majitelem 
byl ženský cisterciácký klášter v Oslavanech, který 
se stal vlastníkem vsi Slup již v roce 1228. Po zá-
niku kláštera v první třetině 16. století přebírali ves 
a mlýn majitelé panství Jaroslavice. V období 1541 
až 1810 to byli páni z Kunštátu, Krajířové z Krajku, 
páni z Hardeka, z Collalto a Berkové z Dubé. Nejdéle 
bylo jaroslavické panství v držení hrabat z Althanu 
(1609–1790). Do současné pozdně renesanční po-
doby byl mlýn přestavěn nejspíše v poslední čtvr-
tině 16. či na samém počátku století následujícího.
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celý proces mletí obilí. Technickou památkou je také 
Krhovicko-jaroslavický náhon, na kterém mlýn leží. 
V současné době dosahuje délky přes 30 km.

Slup se nachází na jižní Moravě u hranic s Rakous-
kem, nedaleko města Znojma. Soutěžní otázky na-
jdete v okolí muzea, tedy v neplacené zóně. Prohlíd-
ku si však nenechte ujít.

OTÁZKA Č. 1
Na informační ceduli, která se nachází na dřevěném pří-
stavku, najdi, ve kterém roce se přešlo z parního stroje 
na elektrický pohon.

A )  1940 
B )  1950 
C )  1960

OTÁZKA Č. 2
Kolik schodů spočítáš nahoru i dolů na čele hlavní 
budovy?

A )  32 B )  35 C )  39

OTÁZKA Č. 3
Na informační ceduli, která se nachází po pravé straně 
budovy, najdi, v kterém roce darovala Juračkova rodina 
mlýn československému státu.

A )  1970 
B )  1972 
C )  1975

OTÁZKA Č. 4
Jaký nápis najdeš na mlýnských kamenech, které se 
nacházejí po pravé straně budovy?

A )  Pohořelic 
B )  Prachatic
C )  Pardubic

OTÁZKA Č. 5
Za mlýnem najdeš na břehu řeky staré mlýnské kolo. 
Kolik lopatek na něm spočítáš?

A )  18 B )  20 C )  25
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