
Stručné desatero jak dobře přidat mlýn 

 

1) Předpokládáme, že mlýn, který chcete přidat, jste osobně navštívili, máte k němu 
alespoň základní informace a minimálně jednu fotografii. 

2) Začněte tím, že na mapě dohledáte mlýn či mlýniště, které chcete přidat. Přesně v místě, 
kde mlýn stojí nebo stál, klikněte (než kliknete, lze přepnout mezi mapami a tak přesněji  
mlýn lokalizovat). Jde nám o opravdu přesné zaměření mlýna a to bude před 
zveřejněním karty mlýna zkontrolováno! Pokud jste klikli špatně, lze to opravit 
kliknutím na správnou pozici. 

3) Následně Vám program předvyplní malou kartu mlýna. Nejprve napište, jak se mlýn 
jmenoval (jednotlivé názvy oddělujte čárkou, např.: Malý, Šmídův mlýn). Poté 
proveďte korekci adresy. Adresa je většinou správná pouze u velkých měst, která mají 
značené ulice. V případě obcí, osad apod. nechte kolonku „Ulice“ prázdnou a kolonku 
„Lokalita“ vyplňte podle názvu, který většinou naleznete na „Základní mapě“.  

4) Zvolte mapovou značku mlýna. (V případě, že nevíte kterou vybrat, vyberte „Mlýn bez 
funkčního vodního motoru“). 

5) Ve „Stručném popisu“ prosím napište velice stručný popis současného stavu budov, 
popř. první písemnou zmínku. Na delší historii a na další popis mlýna je dostatečný 
prostor ve velké kartě mlýna, ke které se dostanete po uložení malé karty. 

6) Nakonec vložte alespoň jednu základní fotografii mlýna nebo místa, kde mlýn stál. 
Uložte mlýn. Po jeho uložení Vám program nabídne možnost vyplnit velkou kartu 
mlýna. 

7) Ve velké kartě postupujte prosím podle nápovědy a raději vynechejte kolonku, než 
abyste si údaje vymýšleli. Zkreslenými informacemi přiděláváte práci administrátorovi 
a snižujete úroveň stránek. 

8) V případě podrobně vyplněné historie, nezapomeňte prosím vyplnit kolonku literatura a 
prameny, aby uvedené informace nabyly patřičné důvěryhodnosti.  

9) K vytvořené kartě mlýna se můžete kdykoliv vrátit po vyhledání na interaktivní mapě, 
v databázi, popřípadě z karty autora (abyste mohli mlýn editovat, musíte být přihlášeni). 
Mlýn může editovat ten, kdo ho vytvořil, dále několik zodpovědných a zkušených 
uživatelů s označením editor, popřípadě administrátor. 

10) V případě, že narazíte na mlýn, který je nedbale vyplněný (špatná lokalizace, chybí 
stručný popis, informace ve velké kartě či fotografie), můžete administrátora požádat o 
„přiklepnutí“ mlýna za to, že ho kvalitně doplníte. Původní autor se stane spoluautorem 
s možností mlýn nadále editovat a bude informován o tom, že mu mlýn jako hlavnímu 
autorovi byl odebrán. Je to krajní případ, ale museli jsme nějak řešit řadu nekvalitně a 
narychlo přidaných mlýnů, o které se nikdo aktuálně nestaral.  


