
Aleš Kaprál, skaut a vynálezce, koupil

v roce 1939 Horní mlýn, aby pro

rodinu zajistil klidné místo, ukryté

před útrapami nadcházející druhé

světové války. V té době byl ředitelem

firmy Biochema (pozdější Fruta) 

v Modřicích a její pobočky Hamé,

kterou založil. Bohužel válka se mlýnu

v údolí Říčky nevyhnula – bojovalo se

zde od 26. do 29. dubna 1945 a padlo

zde přes 250 vojáků. Barvitě tuto

historii popisuje kniha Zdeny

Kaprálové Zítra bude líp.

Útočiště 

ve zlých časech





Aleš Kaprál byl za války vězněn

gestapem a velmi se obával

nastupující moci komunistů. Rodina

se proto v roce 1947 přestěhovala za

prací do Indie odkud ji občanská válka

vyhnala do Austrálie. V roce 1957 se

stěhují do USA, kde po letech

výzkumné práce Aleš přichází

s přelomovým vynálezem způsobu

výroby silikonovaného papíru

a buduje s manželkou Zdenou

ve Wisconsinu největší továrnu

na jeho výrobu na světě.

Z ředitele továren
světově proslulým

vynálezcem



Zažili jste boje v údolí Říčky? 

Jezdili jste na rekreaci na Horní mlýn?

Vaše vzpomínky nás zajímají! 

Máme mnoho hodin nahrávek 

od těch, kteří smutné i radostné chvíle

historie Kaprálova mlýna zažili 

na vlastní kůži. Uvítáme fotografie 

z let 1948 – 1992. Spojte se s námi 

na telefonu 544 212 993 

nebo e-mailu 

info@kapraluvmlyn.cz.

Jste pamětníci?



Mlýn byl po roce 1948 znárodněn 

a sloužil k rekreaci několika podniků,

nejdéle Klenotů Brno, které jej

opustily pro neobyvatelnost. Bývalý

domov je vrácen rodině Kaprálových,

ta areál v roce 1993 pronajímá 

a posléze daruje Junáku. Tisíce skautů

se pouští do práce na opravě ruiny 

a postupně ji mění ve fungující

základnu. Ukazuje se však, že budova

je staticky narušena a vyžaduje

výměnu nosných konstrukcí. Investice

ve výši desítek milionů korun jsou

mimo možnosti Junáka.

Z domova se stala ruina





Po tříletém úsilí se brněnským 

skautům daří získat prostředky na

celkovou opravu mlýna. Díky podpoře

EU, Jihomoravského kraje a desítek

soukromých a firemních dárců začíná 

v roce 2011 rekonstrukce s vizí co

nejmenších dopadů budoucího provozu

na životní prostředí a nízkých nákladů

na provoz areálu. Skauti ukázali, 

že i rekonstrukce s využitím moderních

technologií (solární energie, rekuperace

vzduchu a odpadní vody, ...) může být

levnější než běžná stavba.

oprava s vizí 
pro budoucnost









Od roku 2012 slouží Kaprálův mlýn

jako mezinárodní skautská základna 

a místo, kde žáci, především středních

škol, objevují krásy přírody a učí se

badatelským dovednostem. 

Nízké provozní náklady díky

ekotechnologiím a pomoc řady

dobrovolníků nám umožňují

poskytovat programy pro školy i bez

státních dotací. V přírodě kousek 

od Brna se konají tréninky skautských

vedoucích i akce mezinárodního

dosahu.

Místo pro skauty 

i školy







Kaprálův mlýn pomáhá ochraně

přírody a neziskovým organizacím 

s péčí o údolí Říčky, Moravský kras 

i další místa v kraji. 

Spolu s dobrovolníky čistíme jeskyně

od následků vandalismu, likvidujeme

invazní druhy rostlin, udržujeme

stanoviště vzácných druhů a na jaře

přenášíme žáby přes silnice. Od roku

2020 zapojujeme do péče o přírodní

lokality i další skautské oddíly 

z Jihomoravského kraje.

Pomáháme s péčí 
o přírodu v regionu









Na programech Kaprálova mlýna se

studenti učí, jak propojit učivo 

s každodenním životem. Počítají

například tepelné ztráty budovy, hledají

termokamerou úniky tepla, zjišťují

náklady na jedno osprchování nebo

stanovují účinnost tepelného čerpadla.

Jde nám o porozumění principům,

nikoliv kázání o ekologii. Během praktik

z biologie a zeměpisu žáci bádají, jaké

změny v přírodě způsobuje vysychání

jižní části Moravského krasu. Výsledky

výzkumů sdílíme s odborníky.

Žáci se učí bádat 

a kriticky myslet









Skautská základna Kaprálův mlýn je

vůdčím členem mezinárodní sítě

SCENES (Scout Centres of Excellence for

Nature, Environment & Sustainability).

Tyto základny se snaží o ekologicky

šetrný provoz a poskytují programy 

pro skauty i veřejnost.

Díky mezinárodnímu renomé se

Kaprálův mlýn podílí na tvorbě

environmentálního programu 

Světové skautské organizace, 

která sdružuje 58 milionů skautů 

a skautek z celého světa.

Naše činnost inspiruje 

po celém světě







Kaprálův mlýn je z velké části dílem

tisíců hodin dobrovolnické práce. 

Část provozu zajišťují dobrovolníci

dodnes. Jedná se o mladé lidi z různých

zemí Evropy, kteří přijíždí na dlouhodobé

stáže. Na nich se učí spolupráci, získávají

nové dovednosti a nesou odpovědnost 

za svoji práci. Samozřejmě poznávají 

i naši kulturu. Podobně posíláme

prostřednictvím programu Erasmus+ 

na zkušenou české dobrovolníky 

do spřátelených skautských základen 

v Evropě.

Pomáháme mladým lidem
se startem kariéry







Kaprálův mlýn je vyhledáván

zahraničními skautskými skupinami,

které chtějí zažít letní táboření v České

republice. Přes 300 skautů a skautek

si každým rokem postaví stan na louce

u potoka. Kromě získávání

tábornických dovedností a poznávání

přírody Moravského krasu je také

zapojujeme do práce na údržbě

chráněných přírodních lokalit.

Skautské tábory 

v krásné přírodě





"Za těchto neutěšených poměrů nás

potkala jedna z nejšťastnějších náhod

našeho života. Našli jsme malý ráj. Asi

deset kilometrů za Brnem jsme objevili

starý mlýn, skrytý v údolí mezi svěžími

jehličnatými lesy. Jeho velké dřevěné

mlýnské kolo poháněl bystrý horský

potok. A co bylo nejdůležitější, mlýn byl

na prodej. Nikdy nezapomenu na

okamžik, kdy jsem Říčky spatřila poprvé.

Sjížděli jsme s Alešem autem z kopce

dolů serpentinami po úzké silničce ve

vysokém lese, když se před námi náhle

otevřela vyhlídka. Byl to obrázek

dokonalé pastorální krásy."



Zdena Kaprálová napsala o životě 

na mlýně v průběhu druhé světové

války knihu Zítra bude líp. Chcete si ji

přečíst až do konce? Najdete ji 

v obchůdku na Kaprálově mlýně.



... netopýři dělají ultrazvuk? 

Žáci 3.třídy ZŠ Jasanová to zjistili 

v rámci našeho večerního programu,

kdy s echolokátorem sledovali pohyb

netopýrů na zahradě mlýna.

věděli jste, že...



... včely na Kaprálově mlýně se každý

rok podělí o 60 kg medu, který nese

značku Regionální produkt Moravský

kras a v roce 2013 získal zlatou

medaili jako med roku?

věděli jste, že...



... od roku 2013 získal Kaprálův mlýn

165,7 MWh tepelné energie ze

solárních panelů, což pokrývá třetinu

potřeby tepla na vytápění 

a ohřev teplé vody?

věděli jste, že...



... Kaprálův mlýn poskytuje

každoročně 16 000 noclehů?

věděli jste, že...



... kdyby se sečetly hodiny programů,

které Kaprálův mlýn v roce 2019

připravil pro jednotlivé žáky a skauty,

činilo by to 36 466 hodin?

věděli jste, že...



... od roku 2013 pomáhalo na mlýně

31 zahraničních dobrovolníků 

v rámci Evropské dobrovolné služby 

a European Solidarity Corps? 

Další 200 českých a zahraničních

dobrovolníků přijelo pomáhat 

o prázdninách a víkendech.

věděli jste, že...



www.kapraluvmlyn.cz

"Naším posláním je vychovávat děti 

a  mládež k lásce a úctě k přírodě, rozvíjet

znalosti, dovednosti a postoje, které vedou

k environmentálně odpovědnému jednání.

Opíráme se při tom o prvky skautské

metody a program ochrany životního

prostředí Světové skautské organizace."



www.kapraluvmlyn.cz

Zázemí pro kurzy 

Pobytové výukové programy 

Exkurze v Moravském krasu

Jednodenní programy v budově 

Pronájem chatky Zdenka



Kaprálův mlýn otevírá své brány

i veřejnosti. Turisté a cyklisté mohou

využít venkovní posezení u vstupu do

areálu, osvěžit se vodou nebo navštívit

mlýnský obchůdek. Na začátku září se

pak koná tradiční Den otevřených dveří.

www.kapraluvmlyn.cz



www.skautibrno.cz

    @skautibrnoBRJ

Příjemnou cestu přejí


