BRANIŠOVSKÝ MLÝN
Místo:
Branišovský mlýn leží asi půl kilometru od obce branišova ( Souřadnice: 49.9897125N,
13.0080958E)

Základní informace:
Branišovský mlýn se nejspíše rozkládá na území 0,5 km se dvěma náhony a dvěma
mlýnskými koly jedno pohánělo pilu a další o 0,5 km dál proti proudu branišovského potoka
mlelo mouku. Jako většina těchto menších objektů po 2. světové válce s odsunem
německého obyvatelstva zanikl. Mlýn byl v dost dobrém stavu až do roku 2017 kdy si místní
pozemky koupil klášter trapistů sídlíci v novém dvoře (kousek od býv. obce dolské domky)
kolem roku 2018 trapisti rozebrali celý Branišovský mlýn. Maximálně zbyli zdi 20 cm nad
povrch.
Popis:
Mlýn:
Na tomto mlýnu jsme našli vcelku zachovalý náhon, který vedl k domu, kde bylo mlýnské
kolo. Tam kde byla mlýnice a mlýnské kolo, už nic nestojí, jen jsme našli teréní nerovnosti.
Konec náhonu jsme nemohli určit, protože nebyly vidět teréní nerovnosti. Také jsme kousek
od mlýnice nalezly zbytek zídky, kde stál další dům. Ještě na tomto místě stál jeden dům, ale
byl dřevěnný, takže jsme ho nenašli. Mezi mlýnem začátku náhonu na pilu bylo přibližně cca
100m.
Náhon na pilu byl 500m. Našli jsme kde pila přibližně stála. Tuto pilu jsme neskoumali do
podrobna, takže o ní nic moc nevíme.

Mapa stabilního katastru:
Takto vypadala mapa mlýna v 19. století.

Legenda:
LEGENDA O LAKOMÉM MLYNÁŘI
Mě v tomto mlýně žil mlynář jménem Ignác a nedaleko od něj v chaloupce žil pohodný
Hlásek. Mlynář byl všem jeho dětem za kmotra ale ani jednomu nedal do peřinek žádný
dárek, za to na hostině po křtu vždycky pořádně napil a hodoval až do rána. Jeho lakota se
naplno projevila když Hlásek jednoho dne zemřel na souchotě.
U chalup je pohodlného Hláska nebylo ani dost peněz na pohřeb tak byli chudí vdova jsi
přišla k mlynáři půjčit:“ Potřebovala bych kmotře půjčit pětku na pohřeb mě stál moc a
musela jsem si půjčit teď nemám na živobytí brzy vám peníze vrátím“. Mlynář o okolkoval ale
peníze půjčil místo úroků slíbila že její synové obdělají mlynářovo pole vdova synům zatím o
úmluvě nic neřekla. Druhý den vyrazili do lesa na pařezy aby mohli prodat dřevo a splatit
dluh našli pěkný bukový pařez máma ho ořezala opřela se o něj a jak se trochu pohnul našla
pod ním hrnec plný dukátu. Celý užaslý stále jako zkamenělý nad nenadálým štěstím, pak se
ale začaly teprve pořádně radovat matka pak řekla nejmladšímu synovi tyhle dva dukáty
zanes do mlýna kmotrovi ať si zbytek nechá na úrok za půjčku mlynář mohl na penězích oči
nechat ani se mi nechce věřit že peníze vracíte tak brzy kde jste tak rychle se vzali nejmladší
syn mu podle pravdy pověděl. Mynář poslouchal pokyvoval hlavou a celou dobu jen
přemýšlel jak se pokladu zmocnit pak dostal nápad. Po setmění vzal přes hlavu koňskou kůži
řetěz do ruky a šel k Hlasům strašit. Strašidlo za dveřmi řinčelo řetězem vyhrožovalo a než
zmizelo slíbilo že přijde příští noc znovu. Matka a synové se báli byla v nich malá dušička
celý den byly zaražení, ani jídlo jim nechutnal k večeru jak se začalo stmívat přijel k nim
vandrovník který poprosil o nocleh Hláskové byli rádi aspoň nás na to strašidlo bude v
chalupě víc. Po večeři chvíli povídali a když odbila jedenáctá, zabouchal na dveře mlynář
navlečený v koňské kůži. Vandrovní na lůžku za pecí se ptal: „někdo k vám jde, proč ho
nepustíte dovnitř?“ Nikdo mu neodpověděl a tak se šel zeptat sám kdo jsi a proč stojíš venku

v tak pozdní hodinu jsem čert z pekla a jdu si pro dukáty které jsem měl schované v lese pod
pařezem. Tady je hlásková mi je vzala řeklo strašidlo. Tak já ti něco povím ty nejsi žádný čert
Ty jsi jen ten lakomý mlynář na kterého se celé peklo třese a já jsem si pro tebe přišel
vandrovní odstrčil závoru otevřel dveře, hodil si mlynáře přes rameno a vyletěl s ním do noci
To už mlynáře nikdy ze vsi neviděl.
Průzkum měkkýšů:
Na této lokalitě byl za podloží Svor. Prohledali jsme dva čtverce jeden mimo mlýn a druhý v zaniklém
mlýně a probrali jsme také 4 vzorky hrabanky. Nakonec jsme nenašli žádného měkkýše nic jsme
nenašli protože mlýn byl na louce a ostatní lokality byli v lese, tudíž byla půda vysušená a měkkýši
tam nežily.

