HOLČÍKŮV MLÝN
Místo:

Holčíkův mlýn se nachází 5km jihozápadně od Bezvěrova (Souřadnice:
49.9730617N, 12.9943236E
Základní informace:
O Holčíkově mlýně se nedochovaly skoro žádné písemné údaje. Podle katastrálních
map se však dá tvrdit, ž to byla vcelku velká usedlost.
Popis:
Tento mlýn leží přibližně 3 km od Nového Dvora na přítoku Úterského potoka. Celé
místo po mlýně je pokryto kopřivami. Pod kopřivami jsme nalezli půdorysy domů,
které se dobře zachovaly. Půdorysy domů jsme určovali tak, že jsme hledali zbytky
rozpadlých zdí. Také jsme našli vcelku zachovalý konec náhonu.

Také jsme hledali začátek náhonu, který
ústil z horního přítoku úterského potoka.
Z přítoku do úterského potoka vedl do
takového rybníka. Z rybníka vedl náhon na
mlýnské kolo. Někde u mlýnského kola
musel být vtok do podzemního tunelu,
kudy odcházel náhon.

Na fotce tedy můžeme vidět, jednoho našeho člena skupinky při průzkumu náhonu. Tím
směrem, kudy jde člen skupinky, tím směrem tekl konec náhonu. Z mlýnice tam zbylo jen pár
rozpadlých zdí.

Dále jsme našli krásně zachovalé dva kamenné sloupky a jeden dřevěný trám. Na 1.
obrázku je sloupek s pantem. Na 2. obrázku je soupek se zbytkem zdi a n 3. obrázku je trám,
který se zachoval z bývalého mlýna.

Poslední zajímavost co jsme našli byla studna, která byla kousek od mlýna. Nejspíše sloužila
jako zdroj vody pro obyvatele mlýna.

Mapa stabilního katastru:
Tato mapa je z 19. století a ukazuje, kde dříve stály domy.

Průzkum měkkýšů:
Na této lokalitě tvořil podloží převážně svor. Tento mlýn zanikl po 2. světové válce.
V této lokalitě jsme udělali 2 vzorky hrabanky a mimo ní stejný počet, ve kterých jsme nic
nenašli. Udělali jsme 2 čtverce jeden v lokalitě a jeden mimo ní. V lokalitě jsme našli 3
měkkýše, které jsme nedokázali určit a všichni byli živí, což bylo zajímavé, protože to byli
první tři schránkatí měkkýši, kteří byli živí.

Graf výzkumu šneků:

Co jsme udělali:






Celý mlýn jsme zmapovaly
Do plánku jsme zakreslili zajímavé objekty.
Udělali jsme tam průzkum měkkýšů
Ve studni jsme provedly hydro biologický
průzkum
Vše jsme průběžně fotografovaly

Co jsme zjistili:




Zjistili jsme jak je mlýn velký
Díky měkkýšům jsme potvrdili přítomnost mlýna
Zjistili jsme informace o dobové studni z pohledu
hydrobiologie
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