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ÚVOD 

 

Předmět práce 

 

Mlýn, kterému se ve své práci hodlám věnovat, se nazývá Petřinův, či také 

Pancův. Tento mlýn s vodní nádrží se nalézá ve středním Povltaví nedaleko obce 

Počepic, v její části Skuhrovu1, v okrese Příbram, asi 15 km jihozápadně od Sedlčan. 

Stával na potoce Svrchnici, na němž se v době jeho vzniku nacházely minimálně další 

čtyři fungující mlýny a to v poměrně malém rozestoupení. Na tomto potoku, nazývaném 

dle míst, kudy protéká, i Nechvalický, Počepický a Setěkovský, bylo mlýnů vždy 

požehnaně a většina jich pocházela již ze 17. a dokonce i z 16. století.2  

Jde o mlýn, který sloužil pouze k potravinářským účelům, tedy mletí obilí, a 

nikdy neměl žádné další přídavné zařízení. Mou snahou je určit jak jeho bývalou 

podobu, neboť z mlýna se již dochovalo pouze torzo v podobě částečných kamenných 

základů, tak i vzhled okolní krajiny. V nejbližším okolí mlýna se totiž nalézá stále dobře 

viditelná vodní nádrž a kamenné základy dalších, zřejmě hospodářských, budov.  

Pozornost budu věnovat hospodářství celého regionu stejně jako i soudobým 

komunikacím vedoucím k mlýnu, neboť ty samozřejmě vypovídají mnoho o úloze 

tohoto konkrétního mlýna v rámci okolí.  

Zkoumaný objekt reprezentuje „tradiční“ český mlýn, který přežíval v naší 

krajině zhruba od 70. let 19. století do 20. let 20. století. Vodní díla patří mezi objekty 

výrazně formující krajinu 3 , ve které zanechávají poměrně dobře patrné stopy a 

mlynářství je jedním z tradičních základních krajinotvorných prvků české krajiny. 

 

Dnes se na území zaniklého mlýna nalézá řidší listnatý lesní porost a také 

vznikající navážka.  

                                                 
1 katastrální území: 723169 Skuhrov u Počepic 
2 Nabízelo by se tak i poměrné srovnání využití jednotlivých mlýnů, což však dalece překračuje rámec  
   mého studia. 
3 Abych však vysvětlila, proč užívám pojmu krajina a ne příroda, musím přiblížit význam a užití těchto 
slov. Stručně se dá říci, že slovo příroda či přírodní v nás implikuje to, co není dotčené člověkem, ačkoli 
taková území bychom dnes na naší planetě téměř nenašli. Vhodnější podle mě je používat pojem krajina, 
který jakoby souvisí s lidskou činností, s vnímáním, s krajem, v kterém mi lidé žijeme a který si 
přetváříme. Je to právě krajina, kde nalézáme stopy vlastní činnosti a česká krajina je prakticky celá 
krajinou kulturní. 
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Cíle práce  

 

Dnes již evidentně nemají malé venkovské mlýny žádný hospodářský význam a 

v podstatě už je nalezneme pouze jako zachované skanzeny. Nahradily je totiž plně 

automatizované velkokapacitní mlýny. Přesto jsou vodní mlýny, jak tvrdí Josef 

Klempera, památkami naší historie.4 A tak bych na ně také ráda hleděla.  

 

Ve své práci bych tedy ráda nastínila vývoj mlynářství obecně, samozřejmě 

s ohledem na české prostředí. Zaniklých vodních děl je totiž česká krajina plná. Ve 

středních Čechách pak mezi oblasti s vysokým výskytem například vodních mlýnů patří 

vedle Příbramska a Mělnicka právě Sedlčansko, kde se mnou zvolený mlýn nalézá.  

Povědomí o obecných informacích o mlýnech považuji za důležité, chci-li se 

věnovat popisu jednoho konkrétního mlýna, jehož „život“ by nám snad mohl přiblížit 

hospodářskou a technologickou situaci regionu v době jeho fungování. A jelikož mlýny 

vždy velmi zasahují do celkového rázu krajiny, budu se samozřejmě soustředit i na tuto 

jejich stránku, neboť jednou z mnou využívaných metod je terénní zkoumání. O tom se 

ale zmíním později.  

 

Vyjevuje se zde otázka, proč na konci 19. století, kdy je již koncentrace mlýnů 

veliká a řada menších mlýnů dokonce v konkurenci zaniká, někdo staví malý tradiční 

český mlýn s jedním složením. Navíc jde o dobu, kdy se začínají stavět velké 

průmyslové mlýny. Mlýn totiž vznikl v době, kdy již v Čechách nastupuje nová vlna 

technologicky vyspělejších mlýnů a to ať již jde o mlýny umělecké či velké průmyslové 

mlýny hnané turbínou.  

Pokusím se proto zodpovědět otázku, proč v době výrazné modernizace budoval 

někdo ve své podstatě již překonanou formu výrobního zařízení, jaké ho k tomu vedly 

důvody ekonomické, společenské, popřípadě osobní.  

Domnívám se, že v tomto případě by na vině mohla být zejména celková 

retardace kraje. Celé Sedlčansko totiž vždy patřilo vesměs k zemědělským oblastem a 

průmysl se sem dostával jen pomalu, což by mohlo poukázat na to, že industriální 

                                                 
4 KLEMPERA, J. 2003: Vodní mlýny v Čechách III. Praha, Libri. s. 7. 
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pokrok konce 19. století se zdaleka netýkal celých Čech, tím méně tohoto regionu, který 

dnes již bývá nadsazeně označován za předměstí Prahy.  

Ostatně ani zdejší komunikace nepatřily k nejlepším a nejpropojenějším, a to 

ačkoliv byly Sedlčany v minulosti okresním městem. Možná i to je důvod, proč se tu 

někomu na konci 19. století vyplatilo postavit mlýn a to za jistě nemalou částkou, neboť 

uměle vytvořená vodní nádrž jistě nebyla levnou záležitostí.  

 

Dále bych ráda zjistila, zda měl mlýn například šalandu, což by mi zase mohlo 

naopak napovědět něco o jeho sociálním a kulturním významu v kraji. Šalandy totiž 

vždy fungovaly jako jakási místa získávání informací, schůzí a vzájemné družby.  

 

Výsledkem mé práce by měl být co možná nejkonkrétnější a pokud možno 

vyčerpávající popis skuhrovského mlýna, s ohledem na jeho začlenění v okolí, tedy 

syntéza mnou zjištěných relevantních informací o mlýnu. V nich bych ráda, jak jsem již 

zmínila, nalezla i důvod vzniku tohoto osamoceného mlýna, jenž „klapal“ na přelomu 

19. a 20. století a jehož podoba se stále rychleji pod nánosem listí a jiného sem 

vyváženého rostlinného odpadu ztrácí.  

Jde o skromný pokus přispět k projektu zaměřenému na českou industriální 

krajinu v 19. a na počátku 20. století. Smyslem této dílčí historické sondy je upřesnit na 

konkrétním případě obecný obraz klíčové doby zrodu moderní industriální společnosti a 

krajiny v Čechách. 

 

 

Metody práce 

 

Teoretické zakotvení mé práce se pohybuje na pomezí historické antropologie, 

historické geografie a hospodářských dějin. Pohled historické antropologie považuji za 

důležitý, neboť jak Dülmen píše ve své Historické antropologii: „při každém 

civilizačním a modernizačním procesu je třeba se ptát na jeho celistvost, na historický 

subjekt soudobý kontext“. 5 

                                                 
5 Van DÜLMEN, R. 2002: Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. Praha, Dokořán. s. 12. 
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Tím mám na mysli to, že nepůjde o „pouhou“ obnovu podoby skurovského 

mlýna, což by ostatně nemuselo být tak nesnadné, podařilo-li by se mi objevit například 

v archivu, muzeu nebo u majitelů mlýna, jeho fotografie.  

Zdá se, že pozornost obracející se k mlynářskému řemeslu a mlýnům u nás 

v poslední době narůstá. Poměrně komplexní informace podávají například knihy 

Luďka Štěpána a jeho spolupracovníků Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách I. a 

Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách II. Soupis konkrétních mlýnů se stručnými 

informacemi o nich pak nalezneme v několika dílné mlynářské encyklopedii od Josefa 

Klempery Vodní mlýny v Čechách. Technologii stavby a fungování mlýnů se dále 

podrobně věnuje sborník, vydaný Okresním muzeem ve Vysokém Mýtě, Vodní mlýny. 

Ze starších pracích připomenu Hertíkovu práci Mlynářství, vydanou roku 1890 v Praze 

a Karasovu knihu Historický vývoj mlynářství vydanou také v Praze roku 1919. Tato 

tematika však přes četné vycházející publikace a narůstající zájem veřejnosti 

nedosahuje takové míra jako je tomu například v sousedním Německu. Technologii 

mlýnů a životě na mlýně se podrobně věnují knihy Johannese Magera Mühlenflügel und 

Wasserrad a Die Kultur-Geschichte der Mühlen. 

 

Dnes pozemky na nichž stojí torzo mlýna vlastní tři majitelé. Bohužel již není 

zrovna dobře možné využít metody Orální historie, ač nejde o dějiny tak dávné. 

Rozhovor, jako pramen údajů, by mi zde nemusel přinést nijak spolehlivé informace. Je 

to proto, že současná nejstarší spolumajitelka se narodila až roku 1924, tedy vlastně až 

po zániku mlýna, který v létě roku 1924 vyhořel.  

Stejně tak rodina stavitele mlýna, je dnes již těžko dohledatelná, neboť původní 

majetek rodiny Martínků6, dnes patří lidem cizím. 

 

Charakteristikou této kvalitativní práce by měla být interdisciplinárnost, 

příznačná pro historickou antropologii, podobně jako mikroanalýza, která umožňuje 

zachytit různé souvislosti, které jsou makroanalýzou nezachytitelné.  

Historická antropologie navíc, jak zdůrazňuje Dülmen, respektuje 

mnohoznačnost dějů a procesů, které mohou být odhaleny pouze v kontextu celé 

                                                 
6 František Martínek byl stavitelem mlýna ve Skuhrově. 
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společnosti.7 Přičemž ale bere zřetel na různé subjektivní pohnutky. Proto bych byla 

ráda, kdyby konečné výsledky mé práce mohli být využitelné i v širším rámci studia 

dějin.  

Při sběru dat využiji tzv. nevtíravých technik a tedy pramenů, jako zdrojů 

informací, které nebyly vytvořeny za účelem výzkumu, ale z jiných například 

kontrolních důvodů.  

Studium mnou zvoleného tématu zahrnuje především propojení písemných, 

obrazových, terénních a kartografických materiálů. Samotné výsledky by pak měly být 

zařazeny do širších souvislostí vývoje mlynářství v Čechách, resp. do souvislostí vývoje 

industriální krajiny Čech v 19. a počátku 20. století.  

Konkrétně tedy využiji nejrozšířenější historickou metodu a to metodu přímou. 

Pomocí ní se pokusím získat historická fakta přímo z pramenů a ze získaných dat 

pomocí syntézy vytvořit popis mlýna. Kombinací archivních, terénních a 

kartografických pramenů bych ráda docílila co největší přesnosti.  

 

Z archivních pramenů, které hodlám využít jsou pro problematiku mlýnů 

nejpřínosnější vodní knihy, které mapují veškeré skutečnosti týkající se konkrétních 

mlýnů.  

 

Terénní sběr dat, tedy zkoumání pramenů hmotné povahy, je možný samozřejmě 

přímo na místě bývalého mlýna, ale i v rámci srovnání s jinými mlýny. V případě 

terénního průzkumu zaniklého mlýna využiji nedestruktivních metod. V nichž bych se 

odkázala na metody univerzitního profesora MUDr. Ervína Černého, DrSc., předního 

českého historického geografa, jenž při výzkumu užíval výrazně interdisciplinární 

metodu. Propojoval povrchovou archeologii, historickou geografii, hospodářské dějiny 

a to vše za pomoci pramenů písemných. 

 

Můj terénní výzkum by tedy měl zahrnovat vizuální povrchovou identifikaci 

terénních reliktů a zaměřování nalezených objektů, stejně jako pozorování možné 

situace. A také následné srovnání výsledků s ostatními prameny a literaturou.  

                                                 
7 Van DÜLMEN, R. 2002: Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. Praha, Dokořán. s. 12. 
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V souvislosti s nalezenými fakty pak hodlám na místě užívat publikací, 

především jichž zmíněných autorů, Štěpána a Magera, abych měla srovnání a mohla 

odhadovat původní vzhled a zařízení mlýna. Literaturu a viditelné skutečnosti budu 

konfrontovat, a tak mohu pomoci blíže ozřejmit situaci v nejbližším okolí mlýna. Mám 

na mysli třeba příjezdovou cestu, ohraničení dvora, atd. 

 

Využití kartografie a topografie by byl další základ, o nějž by se má práce 

opírala. Jde o porovnání historických map a skutečnosti, stejně jako třeba o zjištění 

přesné doby vzniku mlýna a jeho stavebních úprav, schůdnosti cest v různých obdobích 

apod. K tomu využiji především map Ústředního archivu zeměměřičství a katastru 

v Kobylisích.  

 

K vytvoření kontextuálních informací mi dále poslouží literatura monografická, 

regionální i syntetická. Využiji tedy literaturu věnující se především oblasti hmotné 

kultury, dějin každodennosti a demografie.  
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MLY=ÁŘSTVÍ A JEHO STRUČ=Á HISTORIE 

  

Dějiny mlynářství začínají dlouho před naším letopočtem, chtěli-li bychom věřit 

dějepisci Plíniovi, pak by autorkou mlecího zařízení byla dokonce samotná bohyně 

Démétér. 8  To je však trochu nadsázka a my budeme samozřejmě vycházet pouze 

z archeologicky a historicky doložených informací. 

 

První ověřené mlecí „stroje“ mají původ v období ranného neolitu, tedy před 

více než 8 000 lety. Z této doby se dochovaly mnohé zrnotěrky z Malé Asie. 9 

Technologie těchto „mlýnků“ byla jednoduchá. Šlo o dva kameny, z nichž první sloužil 

jako tvrdý podklad pro rozemletí zrna a druhý jako drtidlo. Postupně byl spodní kámen 

prohlubován, aby se z něj mouka zbytečně neztrácela. A tak vývoj postupoval až 

k vytváření hmoždířů využívaných v Egyptě a Řecku snad již před 6000 lety.10 

 

Pokud jde o vznik samotných vodních mlýnů, je situace poněkud složitější, 

neboť jejich vznik vyžadoval různorodé fyzikální znalosti a postupně samozřejmě i 

vytváření vodních nádrží a vodotečí.  

Vynález vodního kola je přisuzován Egypťanům a jeho stáří je odhadováno až 

na 3000 let.11 Vynález ozubeného soukolí k přenosu síly na žentoury se pak připisuje 

Archimédovi či Hérónovi Alexandrijskému.12  

Zmínku o využití vody jako pohonu na vodní kolo nalezneme u řeckého básníka 

Antipartuse z Thessaloniky v Makedonii (106 – 42 př. n. l.) v jednom z jeho epigramů, 

který cituje Klempera: „Přestaňte, vy dívky, jež pracujete ve mlýnech, se namáhati, nyní 

spěte a nechte ptáky v ranní záři pěti; neboť Cares Najadám poručila, by konaly práci 

novou; tyto poslouchají, vrhají se na kola, pohánějí silné vlny a těmito těžké mlýny.“13  

                                                 
8 MAGER, J., MEIßNER, G., ORF, W. 1988: Die Kultur-Geschichte der Mhülen. Leipzig,  
   Edition Leipzig. s. 11. 
9  ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha,  
   ARGO. s. 8. 
10 KLEMPERA, J. 2003: Vodní mlýny v Čechách VIII. Praha, Libri. s. 8. 
11 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha,  
    ARGO. s. 11. 
12 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha,  
   ARGO. s. 11. 
13 KLEMPERA, J. 2003: Vodní mlýny v Čechách VIII. Praha, Libri. s.11. 
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A totožného epigramu který cituje Štěpán jako epigram Antipatra ze Soluně: 

„Sílu si šetříte mlečky, nyní již dosyta spíte, a tehdy, kdy již kohout ohlásí ranní 

červánky. Bo Deo práci dívek svěřila vodním již Nymfám, a ty hned skokem 

lehounkým kola roztočily, čím v pohyb se dal hřídel a na něm ramena mocná otáčet 

začala tíhou, co takový žernov má mít. Dáno je ním žít i nadále jako předkům;můžeme 

zas bez práce požívat darů, které nám bohyně dá.“ 14 

Kde stál úplně první vodní mlýn a kdo ho postavil už pravděpodobně nezjistíme. 

Ale jako první vodní mlýny bývají určovány mlýny z Malé Asie a to z 1. století př.n.l.  

Jednou z nejstarších zmínek o vodním mlýně je pak informace Římanů, kteří se 

měli s vodním mlýnem setkat v rezidenci krále Mithridata z Pontu (132-63 př.n.l.) jinak 

zvaného Eupatór Dionýsos. Přičemž Pontos ležel na jižním pobřeží Černého moře 

v severovýchodní části dnešního Turecka. Tato zmínka pochází od geografa a filosofa 

Strabóna z Amaseie.  

Dále, jak jsem se již zmínila, jsou známá i starší vodní kola, ta ale zřejmě 

nenáležela k pohonu mlýnů.  

Přes tuto veškerou rozvinutou technologii a možnosti, které vodní díla s již 

známými převody síly naskýtala, se právě v Římě dlouho zachovalo ruční mletí a 

především síla otroků. Ve starověkém Římě se dle Karase mělo využívat i tzv. mlýnů 

krvavých. Praxe tam totiž měla být taková, že mlynářství bylo spojeno s pekařstvím a 

samozřejmě i zde měli mlynáři zvláštní práva a povinnosti. Mezi takováto práva patřilo 

opatřovat otroky dřevěnými límci, které měli nosit na krcích a které jim měly bránit 

v ujídání mouky z hmoždířů.15  

 

Nejrozšířenější řecké a římské vodní mlýny se od sebe lišily v postavení kola a 

hřídele. Zatímco řecké mlýny měly horizontální vodní kolo a běhoun se nalézal na 

svislé hřídeli. Římské vodní mlýny měly vodní kolo vertikální a vodorovnou hřídel 

s převodem na svislou hřídel mlecího kamene 16 . Z tohoto principu pak vycházely 

prakticky všechny mlýny budoucí.  

                                                 
14 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
    s. 12. 
15 KLEMPERA, J. 2003: Vodní mlýny v Čechách VIII. Praha, Libri. s. 8. 
16 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
     s. 12. 
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Klasické středoevropské složení mlýna, vycházející z římského, je v podstatě 

běžně známé z 12. století. Pro Francii jsou ale vodní mlýny doloženy již v 6. století a 

v Anglii v století 8. Směrem na východ se nám doba zaznamenaných mlýnů posouvá. 

Tak například z Polska je připomenut vodní mlýn z roku 1145 a z Moravy z roku 

1150.17  

Odlišný byl také vývoj mlecích kamenů, běhounů, které na jihu a západě Evropy 

byly menší než spodní mlecí kámen, ležák, zatímco severní a východní Evropa včetně 

Čech využívala především mohutné běhouny.  

Postupem času se jejich průměr zvětšuje a objevují se i různá zařízení, která 

umožňují usměrňovat rozestup mezi vrchním a spodním kamenem18, což umožňuje 

regulovat jemnost mletí. Zlepšením je také zasazení kamenů do jakési dřevěné truhly 

zachycující melivo. Přičemž takto upravené mlýnky lze nalézt na mnoha místech i na 

konci středověku. 

 

 

Situace v Čechách 

 

Podobně jako na Předním východě souvisí i na našem území nejstarší doklady 

mlecích zařízení s počátky zemědělských společností. Od počátku neolitu (6. tisíciletí 

př.n.l.) až do starší doby železné se na našem území využívala prostá drtidla na obilí 

ovládaná lidskou silou. Teprve v době laténské (2. polovina posledního století př.n.l.) 

lidé začínají vyrábět malé rotační mlýnky řeckého typu, jakožto import ze Středomoří. 

Horní část těchto mlýnků je pohyblivá a má i otvor, kterým se zrno dostávalo mezi 

jednotlivé kameny. Běžně k nim patří i otvor k uchycení násady. Výrobna takovýchto 

keltských rotačních mlýnků se nalézala na Pardubicku u hradu Kunětická Hora.19  

Po tomto období dochází k návratu k tradičním kamenným drtidlům. Rotační 

mlýnky, zprvu ruční, se začínají běžně používat teprve v raném středověk.  

 

                                                 
17 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO. 
    s. 12. 
18 KRUPAUER, V. 1988: Zastavení na břehu. České Budějovice, Jihočeské nakladatelství. s. 9. 
19 ŠTĚPÁN, L., KLIMEŠOVÁ, H., URBÁNEK, R. 2008: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách II. 
    Praha, ARGO. s. 19. 
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Mezi české nejstarší vodní mlýny má patři mlýn Josefa Düricha v Klášteře nad 

Jizerou pocházející z roku 1100.20 Hájek z Libočan zaznamenal, že první mlýn na vodu 

měl stát již roku 718 a také píše, že roku 757 stálo mnoho mlýnů na potoce Pšovce. 

Z let 1125–1140 pak pochází zmínka kanovníka Zbyhněva o mlýně v Úněticích.21  

 

Naše mlýny se většinou nacházely nedaleko sídel a městeček v údolí mezi kopci, 

neboť jen tady mohl téci potok. Fungovaly tak, že voda, „spuštěná pomocí stavidel z 

nádrže (náhonu) nebo z rybníka, tekla po žlabech nad kolo, tam padala do korýtek, 

upevněných na jeho obvodu a vlastní silou i vahou nutila kolo k otáčení“. 22 

Technologie malých mlýnů se, jak již bylo řečeno výše, vlastně po celý středověk a 

téměř i novověk neměnila.  

K výraznější proměně došlo až v průběhu 15. a 16.století, kdy se na prosévání 

mouky začal využívat hasačert, o kterém se ještě zmíním. 

Jinak samozřejmě existovaly a existují mlýny větrné, jejichž funkce byla 

naprosto totožná s mlýny vodními. První zmínka o větrném mlýnu v Čechách je z roku 

1277. Stát měl v Praze na strahovské zahradě.23 Tento mlýn zanikl až během třicetileté 

války.24  V orientu byla větrná kola známa již dávno a do Evropy se dostávala jen 

postupně.  

 

 O době Karla IV. se mluví jako o době rozkvětu nejrůznějších řemesel a jich 

upravujících norem. To se týká i mlynářství. S tím jak počet mlýnů narůstal, bylo třeba 

vytvořit určité směrnice a dohled nad mlýny, aby se vzájemně neomezovaly a neškodily 

si. Bylo tak usměrněno vodní právo. Dle nařízení z 1. května 1340 se mlýny nesměly 

vzájemně omezovat. Karel IV. dále 1. května 1340 vydává konkrétnější nařízení o 

pražských jezech a mlýnech, které říká, že mlýny mají mít stanovenou výšku a míru, 

aby nedocházelo k žádnému vzájemnému omezování.  

 

                                                 
20 KLEMPERA, J. 2003: Vodní mlýny v Čechách VIII. Praha, Libri. s. 10. 
21 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
    s. 13. 
22 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 202. 
23 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 197. 
24 ŠTĚPÁN, L., KLIMEŠOVÁ, H., URBÁNEK, R. 2008: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách II.  
    Praha, ARGO. s. 121. 
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O krajinném významu vodních staveb se zřejmě nepochybovalo nikdy. Je to 

patrné právě v jednom z výnosů Karla IV z roku 1356., za jehož panování se 

významněji rozrůstá s mlynářstvím související rybníkářství. Výnos praví: „Všem 

stavům i městům nařízení dávám pilně stavěti rybníky, jednak aby bylo postaráno o 

hojnost ryb pro potravu lidu, dále pak, aby se voda z bahnisek a močálů v nich mohla 

nashromažďovati, za účinku slunce a teplých větrů odpařovati a jako vodní pára 

blahodárně působila na okolní rostlinstvo. Mimo to má rybník ještě úkol v dobách 

rozlití vod trvalými dešti nebo táním sněhu velkou část vody zadržeti a tím náhlým 

povodním v krajinách níže ležících zabrániti“25.  

19. května téhož roku měl Karel IV. také vydat usnesení o zřízení soudu 

mlynářského.26 Byl ustanoven pevný zákon, jímž se měly mlýny řídit. Byl vytvořen 

přísežný soud mlynářů tzv. starších přísežních mlynářů, kteří se tak stali komisí 

zemskou a rozhodovali o vodních stavbách a měli dohlížet celkově na záležitosti 

mlynářské. 27  Šlo o tzv. „judicium“. K tomuto účelu byly vytvořeny soudní knihy, 

z nichž se jich však do současnosti dochovalo pouze 14.28  

Že si tyto výnosy vyžádalo množství mlýnů, naznačuje fakt, že ve 14. století 

nám prameny vykazují například 18 vodních mlýnů a to jen v Příbrami. Přičemž 

fungujících bylo 14 a ty měly mít celkem 33 kol.29 Je tedy vidět, že již v této době bylo 

běžně užíváno více kol, stojících při jednom mlýně. 

V průběhu 15. století, tedy v souvislosti s husitskou revolucí, dochází také 

k nárůstu počtu mlýnů, na kterých samostatně, svobodně, hospodařili mlynáři. K tomu 

mohl přispět fakt, že za doby husitské revoluce jich bylo mnoho pobořeno a vypáleno.  

 

26. května 1384 vydal Václav IV privilegium zřídit na Vltavě také zvláštní 

mlýny na loďkách, jinak také nazývané „škrtnice“, jež se posouvaly z místa na místo dle 

potřeby. Škrtnice byly původně stavěny na dvou spojených pramicích a kolo se otáčelo 

v prostoru mezi nimi.30 Zprvu měly sloužit pekařům. Lodní mlýny ale nebyly nijak 

zvláštní výjimkou. Nejstarší záznam o lodních mlýnech pochází od byzantského 

                                                 
25 KRUPAUER, V. 1988: Zastavení na břehu. České Budějovice, Jihočeské nakladatelství. s. 35. 
26 KLEMPERA, J. 2003: Vodní mlýny v Čechách VIII. Praha, Libri. s. 11. 
27 KLEMPERA, J. 2003: Vodní mlýny v Čechách II. Praha, Libri. s. 10-11. 
28 KLEMPERA, J. 2003: Vodní mlýny v Čechách VIII. Praha, Libri. s. 14. 
29 KLEMPERA, J. 2000: Vodní mlýny v Čechách I. Praha, Libri. s. 11. 
30 ČESAL, A., HERZINGER, R. 2003: Magický řemesla. Praha, Rodiče. s. 43. 
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historika Prokopia a to ze 6. století. Měly se nalézat přímo v Římě.31 Dalším místem, 

kde se v této době již lodní mlýny měli vyskytovat je Ženeva, kde jsou zaznamenány v 

roce 563.32  

 

Nicméně nemlelo se pouze v mlýnech. Na mletí byly po celý středověk 

používány i „levné“ samotížné ruční mlýnky, které na konci starověku začali využívat 

Římané. Jejich technologie vycházela z již používaných římských vodních mlýnů.33 

Spodní kámen byl pevně ukotvený a horním těžším běhounem se na něm otáčelo. Měl 

řiditelnou rozteč a síla byla převáděna palečním kolem a kladnicí. Vedle zvířecí síly se 

nadále využívala i síla lidská. 

Po celý středověk a novověk se v jednotlivých domácnostech využívalo i 

různých stoup. Celé toto období prolínala různá šlapací kola a rumpály, ačkoli u nás 

byly tyto stroje oproti zahraničí spíše výjimkou. 

 

Ve 14.století začínají pomalu vznikat mezi jinými i zárodky cechů mlynářských, 

původně sloučených ve společenství pekařů, perníkářů a mlynářů.  

Poprvé se se sdružováním mlynářů setkáváme v Praze v době vlády Jana 

Lucemburského, ale cechovní sloučení známe až z roku 1444, kdy se pražští 

novoměstští mlynáři spojili v cechu s pekaři. 34  Samostatné mlynářské cechy se ale 

objevují až v století 16. Práce mlynářova však nespočívala pouze v mletí obilí či sladu. 

Dle norem musel být mlynář schopen obstarat všechnu práci v mlýně a sám si veškeré 

zařízení mlýna i vyrobit a opravit. K cechům patřily nejen povinnosti a práva, tedy 

cechovní artikule, kterými se příslušníci cechu museli řídit, ale také jednotlivé cechovní 

krčmy, korouhev a třeba i pohřební ryty. Cechovní kus pak spočíval ve zhotovení 

hřídele, vodního kola, pastorku, kladnice, vykroužení mlýnského kamene, případně i 

stavbě mlýn a stanovení odvodu z příjmu. 

                                                 
31 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
    s. 12. 
32 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO. 
    s. 12. 
33 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
    s. 9. 
34 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO. 
    s. 20. 
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Sami mlynáři byli na svou práci značně hrdí a nazývali ji, jistě oprávněně, 

„kumštem“ a to ve významu umění.35 Už jen to stát se mlynářským mistrem totiž byla 

poměrně složitá záležitost. Vyučený mlynářský tovaryš musí na zkušené nejdříve získat 

záznamy do vandrovní knihy a posléze vykonat předepsané zkoušky, jejíž součástí byl 

právě i mistrovský kus. Přičemž samotné vyučení trvalo běžně 2-3 roky. 

Mlynářská práce, která objektivně skýtala mnoho výhod, byla tedy dosti náročná, 

neboť k ní již v této době patřila i práce tesařská, sekernická. Mlynáři nejenže dělali 

mnoho práce okolo mlýna, neboť udržovali celý svůj vodní přítok, ale také rozhodovali 

ve věcech vody, kde až do konce 18. století, kdy došlo v rámci monarchie k silné 

byrokratizaci, měli silné slovo.  

 

Jedním z důležitých přínosů českých mlynářů do technologie mletí je zřejmě 

vynález hasačertu, kterýžto vynález byl donedávna přisuzován německým mlynářům, 

což bylo v minulých letech vyvráceno Luďkem Štěpánem a jeho spolupracovníky. 

Světlo světa spatřil hasačert někdy v průběhu 15. století, kdy jeho uvedení do obecného 

provozu doprovázely problémy, neboť měl brát práci mlynářským tovaryšům. Král Jiří 

z Poděbrad měl jejich používání dokonce zakázat, ale jejich užívání se tím nezamezilo. 

Hasačert je vlastně jakýmsi mechanickým sítem, jež odděluje mouku od šrotu a otrub.  

 

Prakticky po celý středověk a novověk zůstávaly mlýny, jako stavby značně 

nákladné, doménou vrchností a to samozřejmě i ve městech. Jako dědičné vlastnictví se 

objevují zprvu pouze ve městech královských. Postupně zřejmě roste i počet mlýnů 

ve městech poddanských, jejichž počet, v období vrcholného středověku výrazně 

vzrůstá. Zde jsou mlynáři v klasickém postavení poddanském. Jsou tedy podřízeni 

buďto církvi či šlechtě. 

Počet mlýnů, jež jsou majetkem městské obce, narůstá i v novověku. Tábor měl 

tak například v roce 1555 pět mlýnů. 36  Jinak se počet mlýnů v malých městech 

pohyboval okolo 4 až 7 mlýnů.37  

                                                 
35 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
    s.181. 
36 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
    s. 20. 
37 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
    s. 20. 
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Obilné mlýny jsou navíc poměrně brzy vybavovány různým přídavným 

zařízením. Právě ta byla mnohdy poháněna zvláštním kolem. U mnoha mlýnů ve 

městech se tak objevují například soukenické valchy, brusírny a jiné další řemeslnické 

provozy.  

 

Jagellonská vláda je pro naše území neodmyslitelně spjata s rozmáhajícími se 

šlechtickými velkostatky, které se zaměřují vyjma pivovarnictví především na 

rybníkářství. Ryby byly v této době jednou z mála vyvážených surovin. Navíc téměř ke 

každému vrchnostenskému sídlu patřil mlýn. Přičemž u majetnější šlechty činily výnosy 

z mlýnů nemalou částku. 

Pivovarnictví se v 16. století stává na mnoha panstvích nejvíce výdělečným 

odvětvím. S tím jak ale tento sektor vzrůstá zvyšuje se i spotřeba obilí. Vedoucí 

velkostatků tak mají několik možností. Prvně se jim nabízí zvýšení rostlinné výroby na 

panských dvorech. Druhou možností, značně využívanou všemi hejtmany panstvích a 

zejména Jakubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan, se stalo tzv. „vejmelné“ z panských 

mlýnů. Šlo o naturální poplatky, jež platili poddaní za semletí v panských mlýnech. Aby 

tak se tyto příjmy maximalizovaly, začal například Krčín s výstavbou a obnovou 

nových panských mlýnů a to většinou v blízkosti samotných pivovarů. Prvním mlýnem, 

který dal Krčín vystavět byl mlýn v Plavnici, postavený roku 1567.38 Krčín dal v této 

souvislosti vystavět i mlýn větrný a to v jedné věži zámku třeboňského. Veskrze šlo o 

na tu dobu veliké mlýny. Rožmberkové v této souvislosti také roku 1590 dali provést 

soupis poddanských mlýnů svého panství a po té jich nechali 140 zrušit.39 Při této 

politice omezování poddanských mlýnů víme, že jich roku 1590 bylo 123 a měli 216 

kol.40 Na jeden mlýn pak připadalo zhruba 21 usedlostí. Tento údaj je velmi důležitý, 

neboť jak se zdá uvedený poměr vesměs odpovídá i konci 19. století, což je období pro 

zkoumání mlýnů na mnou vytyčené lokalitě důležité a mohlo by mi pomoci objasnit 

„pozdní“ dobu vzniku Pancova mlýna. 

                                                 
38 HAUBELT, J. 2003: Jakub Krčín z Jelčan. Praha, Rodiče. s. 56. 
39 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
    s. 34. 
40 KUTHAN, J., STECKER, M. 2004: Sedlčanskem po stopách Jana Krčína. Sedlčany, Městské muzeum  
    Sedlčany a Jarmila Steckerová Studio 3P. s. 37. 
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S novým nárůstem mlýnů tak souvisí i mnohá další nařízení a nám již dobře 

známé cechovní artikule.  

V předmluvě k artikulům starších mlynářů přísežných z roku 1530 se tak 

píše:„… předloživše sobě znamenitou potřebu jmenovaného řemesla mlynářského, 

kterýmž netoliko městům těmto slavným pražským, ale vší zemi koruny české, buďto 

měrami na vodách, na jezech, na mlýnech posluhujíce a rozličnými instrumenty vody na 

hradby a k městům dodávajíce, užitky mnohé přinésti i také od budoucích škod 

vystříhati umějí a znají … protož s dobrým rozmyslem artikulů níže položených starším 

mlynářům přísežným jsme dál schválili a potvrdili.“41  

 

V době kdy jsou tedy mlýny podrobovány mnoha instrukcím, vznikají i 

instrukce Griespekovy42, které mimo jiné vyžadovaly každý 16. díl obilí odvádět a také 

například zakazovaly tovaryšům brát spropitné.43 Z nich tu zmíním dvoje:  

„O čeládce při mlejně. Čeládky ve mlejně náchlebním, počítajíc i s mlynářem, 

nikdá přes osm bejti nemá; protože jestli by kdy jaký povaleče mezi sebou mně na 

škodu chovati chtěl, na to ouředník pozor míti a toho dopouštěti nemá,…. jiným časem, 

když díla není, aby čeládka nezahálela, mají k tomu přidržáni býti, aby zatím voteskův, 

palcův, kladic a jiných potřeb mlejnských do forotu nadělali…“44 

„O mlejnu a lidech poddaných, aby do cizích mlejnouv nevozili. A kdež také na 

ten mlejn, kterýž při tom zboží nám každý rok znamenitý náklad jde i aby takový 

náklad darebný nebyl, anobrž abyh tohoto mlejna také nad náklad potřebné a což nejvýš 

možné užívati mohl: protož (poddané) k tomu přidržeti má, aby na jiná panství do cizích 

mlejnů nevozili. A jestli by se toho který dopustil, ten vězením trestán býti a tolik obilí 

v pokutě propadnouti má, co jest ho jinde semleti dal a takové pokuty bez zanedbání mě 

k ruce od ouředníka zvyupomínány a doporučeny bejti mají.“ 45  

Kritériem postavení mlynáře tohoto období nebyla ještě ani tak velikost mlýna 

jako jeho majetkové postavení vzhledem k mlýnu. Postavení panského a poddanského 

mlynáře se také značně lišilo. Mlynář v poddanském mlýně podléhal platbám vrchnosti 

všeho druhu. Tedy i svatojiřskému a svatohavelskému úroku a odvodu mouky. Včetně 

                                                 
41 KLEMPERA, J. 2003: Vodní mlýny v Čechách VIII. Praha, Libri. s. 9. 
42 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 199. 
43 ČESAL, A., HERZINGER, R. 2003: Magický řemesla. Praha, Rodiče. s. 47. 
44 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 199. 
45 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 199. 
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různých dalších povinností jakými mohlo být chování různě domácí zvěře, psů a holubů. 

Museli také mlít přednostně pro svou vrchnost v případech, že její dvorský mlýn byl 

mimo provoz.  

Naproti tomu byl mlynář v mlýně panském prakticky svobodný. Patřil totiž mezi 

lidi „vymíněné“.46 Takovíto mlynář musel být samozřejmě notně vzdělaný, neboť musel 

pro vrchnost vést zápisy o semletí. Jak říká Habart, tyto zápisy se zaznamenávaly na 

zvláštních dřevech řezanými „vruby“. V již zmíněných instrukcích Griespekových se o 

tom praví:  

„ O vrubech na měřičné. Na měřičné všelijaké, též na prachy a to všecko, co se 

ze mlejna přijme, písař obilní s mlynářem pořádné vruby držeti a mýti má, na kteréž 

každej tejden, co se vyměří, bez omylu povrubováno, a to tak při tom opatrováno bejti 

má, aby takový vruby, potom ku počtu složeny jsouc, s registry obilními ve všem se 

srovnati mohli.“47 

Poddaní pak byli povinni vykonávat práci v okolí panského mlýna jinak 

příslušící mlynáři. K panskému mlýnu také mnohdy patřil tzv. „přímus mlýnský“, který 

zavazoval poddané k tomu aby mleli pouze v daném panské mlýně. Tato výsada patrně 

pochází již z 13.století.48 Jak už jsem se v úvodu zmínila, toto privilegium bylo zrušeno 

až 20. července 1789. 49 Panský mlynář pak dostával pravidelný roční plat plus peněžité 

dávky dle semletí. 

 

Spolu s narůstajícím luxusem v kterém šlechta žila bylo potřeba zvyšovat i 

celkovou úroveň stravování a to nejen ve složení, ale i v množství. K tomu bylo třeba 

zvýšit produkci i přímo na panských dvorech, jejichž součástí většinou mlýn byl. 

V souvislosti s tím i s touhou po zlepšení životní úrovně a také se zlepšováním 

technologií a obchodem se v 16. století množí snahy zkvalitnit mletou mouku a to, jak 

píše Štěpán, zejména postupným vymíláním.  

Tato snaha po zkvalitnění mouky je u nás patrná také v první polovině 19. století, 

kdy se do Čech dostává mlecí kámen vyrobený z francouzského sladkovodního 

křemence, který je dalece tvrdší než dosud užívaný pískovec. Obilí tak nebylo mělněno 

                                                 
46 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 198. 
47 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 198. 
48 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
     s. 14. 
49 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 199. 
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ale bylo rozřezáno a mouka byla tedy čistější. Využití těchto „francouzských 

kamenů“ však bylo z počátku pro malé venkovské mlýny nedostupné a jejich zavedení 

trvalo řadu let. Přičemž někde se ani používat nezačaly a to přes to, že se tím takovéto 

mlýny odsoudily k mletí přinejlepším žita a obilí určenému ke šrotu.  

 

Bohužel nárůst počtu mlýnů byl zastaven třicetiletou válkou a souvislostmi ji 

provázejícími. Jsou to právě dřevěné a odlehlé mlýny, které se často stávaly dějištěm 

útoků a rabování vojsk. Nejen že došlo k úbytku počtu obyvatel a tudíž k jakoby menší 

potřebě mlýnů, ale zároveň dochází i k velkému úmrtí lidí následkem vyhladovění či 

vysílení a tedy zase vzrůstá potřeba obnovit zaniklé vodní mlýny.  

Do stravy se však také postupně dostávají i jiné plodiny, než obilné. Jde 

například o brambory a později také o maso 

Navíc v průběhu 17. a 18. století dochází na mnoha místech k výraznější 

orientaci na různá výrobní odvětví. Ty pak v daných lokalitách vytlačují jednotlivé 

mlýny. Tak tomu bylo například v severních Čechách, kde obilné mlýny mizely na úkor 

brusíren skla.  

Načež v 18. století nastává „rozkvět“ mlýnů poddanských. K tomu samozřejmě 

docházelo i díky prodávání mlýnů panských. Tyto poddanské či také gruntovní mlýny 

tak musely být vymazány ze zemských desk. Navíc takovýto prodej často provázely 

poměrně tvrdé podmínky v podobě různých pravidelných dávek a v povinnosti udržovat 

mlýn v chodu.  

18. století je pak také počátkem světové industrializace a mnoha 

technologických zlepšení, která se projevují i v mlýnech. Je to tedy také doba, kdy 

vznikají první veliké mlýny, jímž se říká umělé, umělecké či také amerikánské. K jejich 

prvnímu sestavení došlo v Americe mezi lety 1785-1790 a jejich autory byli Olivek 

Evans a Thomas Ellicot.50  Stručně se dá říci, že jde o 4-7 patrové budovy, kde je 

doprava meliva zajišťována stroji. Mouka je v nich dokonale pročištěna a protříděna. 

Samozřejmě na technologii takto využitou navazují i další vynálezy ve strojírenství.  

Do Evropy ale umělecké mlýny pronikají až počátkem století 19. První 

umělecký mlýn v Čechách byl postaven až roku 1842 a to v Žacléři.51 Stejně jako u 

                                                 
50 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
    s. 28. 
51 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
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využití francouzských kamenů i v tomto případě se malé mlýny začaly přestavovat na 

umělecké až s koncem století. Přičemž zde postačila k výstavbě dvě patra s případnou 

nástavbou či půdou.  

 

Daleko výraznějším zásahem do života malých českých mlýnů bylo zavedení 

válcových stolic, které již byly vyráběny továrně. První takto vybavené mlýny 

v Čechách byly zprovozněny na Smíchově a v Lovosicích roku 1876.52 O něco dříve se 

na našem území také začaly objevovat parní mlýny, původně zavedené v Anglii roku 

1786. V polovině 19.století se navíc začínají využívat jako pohon i turbíny.  

 

Pavla Horská pak pro začátek průmyslové revoluce například uvádí, že na 

Vltavě v Praze stálo 150 mlýnských složení.53 Přičemž můžeme-li počítat s tím, že ke 

konci 19. století v našich zemí žilo 9,372 milionu lidí54, zdá se, že mlýnů v poměru 

k počtu obyvatel výrazně neubývalo. Nicméně jejich produkce se zvyšovala a 

zlepšovala.  

Pro srovnání si uvedeme čísla z počátku 17.století a konce století 19. Roku 1605 

se v českých zemích točilo na 8 491 mlýnských kol a podle demografických odhadů, 

zde žili cca 2 miliony lidí. Roku 1875 pak víme, že v našich zemích stálo 6 940 mlýnů. 

Přičemž víme, že z těchto mlýnů bylo 340 parních, 810 jich stálo na řekách, kde se 

nacházely i čtyři lodní. 55  Nejvíce, a to 5 780 mlýnů, se nalézalo na potocích a 

posledních 6 mlýnů bohužel nebylo blíže určeno56.  

 

Od počátku 20. století podnes jsou mlýny poháněny elektřinou, tento zdroj 

energie nahradil výbušné motory také používané na přelomu minulého století. Zároveň 

se ale mnoho mlýnů stává jakýmisi vodními elektrárnami.  

Fakt, že se technologie mletí stala poněkud složitější dokládá i to, že 28. října 

roku 1911 byla v Úsově na Moravě zbudována německá mlynářská škola. Šlo o jedinou 
                                                                                                                                               
    s. 28. 
52 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
    s. 30. 
53 HORSKÁ, P., MAUR, E., MUSIL, J. 2002: Zrod.velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa.  
     Praha,  Paseka. s. 141. 
54 http://www.czso.cz/sldb/sldb.nsf/i/BD5C36D488376CB8C1256E68004674BC/$File/tabulka1.pdf  
55 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
    s. 19. 
56 KLEMPERA, J. 2003: Vodní mlýny v Čechách VIII. Praha, Libri. s. 11. 
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mlynářskou školu Rakousko-Uherské monarchie. Prostory škole poskytl 

Lichtenštejnský kníže. Brzy (roku 1914) však škola přesídlila do Břeclavi. O pět let 

později pak byla přeměněna na českou odbornou mlynářskou školu a roku 1922 se stala 

školou státní. Díky dobrým výsledkům se škola v letech 1932-33 rozrostla a stala se tak 

Státní čs. Mlynářskou a pekařskou školou.57 

 

Vývoj společenstev mlynářů pokračuje tak, že  roku 1859 nahrazuje cechovní 

soustavu systém živnostenský. Mlynář se tak stával členem lokálního Společenstva 

mlynářů, která byla roku 1908 sdružena pod Zemskou jednotu společenstev mlynářů 

pro Čechy. Přičemž od roku 1929 je mlynářství prohlášeno činností řemeslnou.58 

 

Likvidace malých mlýnů, ke které v první polovině 20. století dochází, je tak dle 

uvedených příčin nasnadě. Konkurují jim velké a vyspělé mlýny a oni jsou tak na 

mnoha místech odsouzeni k mletí a šrotování méně významných obilnin. Na konci 19. 

století tak klesá počet mlýnů na cca 6 000.59 Přesto je ještě na počátku 20.století počet 

mlýnů nadbytečný skutečným potřebám.  

Také s nástupem 2.světové války bylo zavřeno mnoho mlýnů a následná 

poúnorová situace znamenala zánik pro většinu zbylých mlýnů. Malé mlýny byly totiž 

zavírány a přešlo se na velkovýrobu.  

 

Mlýnům navíc vždy hrozilo neustálé riziko požáru. Venkovské mlýny byly totiž 

ještě ve 20.století vybaveny dřevěným zařízením mlýnice. To, v kombinaci s ohněm, ať 

už jako zdroje tepla či světla, a moučným prachem, byla kombinace značně nebezpečná. 

Mnoho mlýnů tak ukončilo svůj klapot například vinou zásahu blesku, po kterém 

v tomto období již často nebyly obnovovány. Je třeba si uvědomit, že požár malého 

mlýna byl fatální, neboť dřevěné většinou nebylo pouze vybavení, ale celá stavba. 

Dalším neméně nebezpečným živlem ohrožujícím mlýn byla voda. Mohlo jít 

stejně dobře o povodeň, která se s mnoha jary vracela či o ledové kry, které mlýnské 

zařízení polámaly. Značným neštěstím pro mlynářské rodiny byla i výstavba vodních 

                                                 
57 KLEMPERA, J. 2003: Vodní mlýny v Čechách VII. Praha, Libri. s. 26. 
58 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
    s.194. 
59 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
    s. 36. 
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přehrad. Mezi jinými to byla i přehrada orlická, která pohltila mimo jiné mlýny v obcích 

Těchnice a Orlické Zlákovice.  

Dnes se ale začíná malým venkovským mlýnům opět dařit. Dochází k jejich 

renovaci a to nejen v rámci skanzenů, ale i soukromých aktivit. Samozřejmě malé 

mlýny se leckdy dochovaly až do šedesátých let 20.století, ale šlo spíše o výjimky. 60  

 
Rozkvět vodních mlýnů u nás lze tedy klást zejména do 16. století, a to jak jsem 

již uvedla v souvislosti s hospodářstvím šlechty, a také do 18. století, kdy vznikají 

mlýny poddanské. Kvalita jejich hospodaření se tedy mění. Co však zůstává je zvláštní 

hodnota, která byla mlynářům a mlýnům přiznávána vždy.  

Pro obyvatele městeček a vsí byly mlýny vždy důležitým místem. Jednak pro ně 

byly trochu tajemné a jednak zde byla autorita mlynářova. Mlynáři se těšili vždy 

výjimečnému postavení. Byli jakousi vesnickou aristokracií. 61  Od vrchností totiž 

získávali mnoho privilegií a od lidí, kteří se za nimi chodili radit, zase informace. Snad 

proto byli označováni „pány otci“. Ostatně i sám Zeus, jako nejvyšší z bohů, býval 

označován jako „myleus“, mlynář. 62
 Byli to většinou lidé vzdělaní a jelikož byli i 

majetní, spojovali si je ostatní s různými čárami a jinými „nekalými“ praktikami, díky 

nimž měli přijít ke svému majetku. 

V době národního obrození mlynáři se svými mlýny stály v centru 

obrozeneckého a vlasteneckého venkovského dění. V dřívějších dobách to byli také oni, 

kdo stáli v čele mnohých hnutí proti vrchnosti a církvi. Během válek pak často mleli 

načerno. Právě proto se i dnes těší bývalé mlynářské rody, jak jsem se přesvědčila, 

značné úctě.  

S tím jak se měnilo celkové postavení mlýna měnilo se i postavení mlynáře 

z něhož se stával jakýsi vedoucí mlýna. I proto mohly toto řemeslo vykonávat ženy. Na 

konci 19. století jsou paní mlynářky běžně se vyskytujícími majitelkami mlýna. Stávají 

se tak i „pány učebními“. Za všechny uvádím příklad Žofie Zahlahove, mlynářky z 

Rudolce.63  

 
 
                                                 
60 Na celém Sedlčansku jich roku 1925 bylo 68 funkčních. 
61 MACEK, J.1993: Jagellonský věk v českých zemí IV. Praha, Academia. s. 56. 
62 MAGER, J., MEIßNER, G., ORF, W. 1988: Die Kultur-Geschichte der Mhülen. Leipzig,  
    Edition Leipzig.  s. 11. 
63 SOA Příbram, Společenstva mlynářů a pekařů Sedlčan, Kniha učebních smluv 1910-194, s. 8. 
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HOSPODÁŘSTVÍ 19. A 20. STOLETÍ 

 

Hospodářství konce 18., celého 19. a počátku 20. století je bezesporu výjimečné. 

Probíhá průmyslová revoluce, která přináší změnu ve výrobních postupech a mnoho 

technických inovací. To dále souvisí s celkovou změnou způsobu života všech lidí a 

společnost sama tak průmyslovou revoluci a její průběh dále utváří.  

Je to období, kterému je obecně věnována poměrně značná pozornost. Vývoj a 

etapy probíhající industrializace jsou sledovány na celých státech, regionech, městech i 

jednotlivých továrnách. Menší celky se zatím v zájmu historiků a jiných vědních 

disciplín příliš nevyskytují, jejich zasazení do kontextu industrializace bývá 

komplikované a jednotlivé okolnosti nedohledatelné. Přesto i tak malé subjekty, jakými 

jsou například mlýny, odráží společenské, hospodářské i technické změny. Problém, při 

sledování takto malé výrobní jednotky, však je, že se těžko dohledávají tradice, vztahy a 

jiné ryze subjektivní vlivy na život takovéto jednotky. Nejinak tomu je i v případě námi 

sledovaného mlýna ve Skuhrově.  

 

Průmyslová revoluce a změny, jež s ní obvykle spojujeme, se týkala prakticky 

celého světa. Tato změna však neprobíhala všude stejným způsobem, natož dle 

shodných vzorců. Samozřejmě i její nástup neproběhl naráz ale postupně, takže někde 

mohl mít tento začátek i více než stoleté „zpoždění“. Průmyslová revoluce nastupuje 

nejprve v Anglii a to již v průběhu 18. století. Odtud se pak dále šíří do zbylého světa. 

Nejčastěji je průmyslová revoluce chápána jako proměna zemědělské 

společnosti na společnost průmyslovou. Zvyšuje se počet lidí pracujících mimo 

zemědělství, manufakturní výroba je nahrazována výrobou tovární, kam také směřuje 

největší množství lidské práce. Tyto změny jsou však nemožné bez naakumulovaného 

kapitálu, který se začíná hromadit zejména a v průběhu století 19.  

Technické a následně i společenské změny mají původ v textilní výrobě, kde 

prvně dochází k vystřídání lidské práce prací a silou strojní, stejně jako k první tovární 

výrobě. U nás například v roce 1850 tvoří 96 % veškeré energie síla lidí a zvířat, kdežto 

roku 1950 již 96% tvoří energie neživá.64  

                                                 
64 HORSKÁ, P., MAUR, E., MUSIL, J. 2002: Zrod.velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. 
     Praha, Paseka. s. 32. 
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Ve výrobních postupech se dále značnou měrou uplatňují i vědecké poznatky, 

které nahrazují tradiční způsoby výroby. Právě v tomto období začíná vznikat myšlenka 

trvalého pokroku, která zvyšuje motivaci lidí k opouštění tradičních postupů.  

V souvislosti s výše uvedeným dochází k prostorovým změnám, k urbanizaci. 

Lidé již běžně nepracují doma, aby si vydělali na živobytí, ale do práce docházejí. 

V rámci přesídlování lidí do měst dochází ke koncentraci lidských, výrobních a 

neživých zdrojů do relativně malých center. Vodní doprava začíná být nahrazována 

dopravou železniční, díky níž jsou propojovány i vodní přepravou nedostupné lokality.  

 

V polovině 19. století dochází také k určitým společenským změnám a 

počátkům formování občanských společností, jako rovných a svobodných lidí. Vytváří 

se nerůznější společenstva a spolky projevující snahu podílet se na veřejných 

záležitostech a zlepšovat své postavení. U nás jsou nosnou kostrou těchto spolků 

především živnostníci.65 Že postavení dělnictva stoupá je patrné například ze zákona ze 

dne 28.12.1887, který nařizuje pojišťování dělníků pro případ úrazu.66  

Výše uvedené však neznamená, že 19. století bylo pro tehdejší lid pouze 

prospěšné. Industrializace a s ní spojené změny přinášeli i nezaměstnanost, hladomory a 

bouře. Stejně jako dnes se střídala období hospodářsky úspěšná a krizová.  

 

 

České země  

 

Uniformě neprobíhala průmyslová revoluce ani v rámci jednoho státu či národa.  

Do Habsburské monarchie a jeho částí pronikala industrializace jen postupně. Její vliv 

byl daleko opožděný za zeměmi jakými byla Anglie, Francie nebo Německo.  

                                                 
65 ŠTAIF, J.1998: Revoluce 1848-1849 a počátky občanské společnosti v českých zemích. editor:  
    Skřivánek M. In: Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu. Sborník příspěvků 
    z mezioborového vědeckého symposia v Litomyšli.  Litomyšl, státní okresní archiv Svitavy, Město 
    Litomyšl. s. 73. 
66 ROLNICKÉ LISTY, č. VI., 1890: Sebeobrana rolnictva proti kartelům. redakce: Antonín Vystyd.  
    Hospodářský spolek politického okresu Sedlčanského. s. 95. 
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Rozvinutější částí Rakouska-Uherska bylo předlitavsko, mezi jehož 17 částí 

patřily i české země. Přesto se sem nové výrobní postupy dostávaly jen pomalu a to 

spíše až v druhé polovině 19.století.  

Přičemž Čechy patřily v rámci Habsburské monarchie mezi nejrozvinutější a 

hospodářsky nejúspěšnější části monarchie. To se ale týkalo pouze některých částí 

Českých zemí a nikoli celého území. Vyjma tradičních center průmyslu jakými bylo 

například Kladensko a Litoměřicko, se Čechy specializovali na cukrovarnický průmysl, 

který se stal na konci 19.století českou doménou.67  

Navíc hospodářství a kapitál drželi vesměs pouze čeští, rakouští a říšští Němci, 

jak tomu ostatně bylo ještě na počátku první republiky. 68  To však nic neněmí na 

prvenství, které Čechy v rámci hospodářství Habsburské monarchie zaujímaly. 

Předlitavskou státní pokladnu financovaly Čechy zhruba z poloviny. 69  Mezi 

nejproduktivnější období pak patřil počátek 20. století, kdy až do období 1. světové 

války vzrostl český kapitál bezmála šestkrát.70  

 

Hlavní vlna industrializací a změn s ní spojených nesl i nadále šlechtický 

velkostatek. Po skončení stavovské společnosti a změnách s jejím koncem spojených, 

totiž roku 1848 dochází k výkupům sedláků z roboty, což finančně posiluje šlechtický 

velkostatek, který vede k modernizaci výroby a uvolňuje pracovní síly, které však 

zpětně zaměstnává a to většinou v podobě pracovních námezdních sil bezzemků.71 

Vrchnost tak i nadále ve svých rukou drží značnou část výrobního majetku a dále 

ovlivňuje hospodářství a tedy i vzhled regionu.  

  

 

 

 

                                                 
67 HORSKÁ, P., MAUR, E., MUSIL, J. 2002: Zrod.velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa.  
    Praha, Paseka. s. 172. 
68KÁRNÍK, Z. 2000: České země v éře první republiky (1918-1938). Díl první Vznik, budování a zlatá 
   léta  republiky (1918-1929). Praha, Libri. s. 195. 
69 KÁRNÍK, Z. 2000: České země v éře první republiky (1918-1938). Díl první Vznik, budování a zlatá  
   léta republiky (1918-1929). Praha, Libri. s. 201. 
70 KÁRNÍK, Z. 2000: České země v éře první republiky (1918-1938). Díl první Vznik, budování a zlatá  
    léta republiky (1918-1929). Praha, Libri. s. 204. 
71 HORSKÁ, P., MAUR, E., MUSIL, J. 2002: Zrod.velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa.  
    Praha, Paseka. s. 189. 
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Sedlčansko 

 

 Značná část sedlčanského regionu patřila po celý novověk pod zprávu rodu 

Lobkoviczů. Centrem celého regionu se stal hrad ve Vysokém Chlumci za časů 

Polyxeny z Lobkowicz. V této době si buduje pověst největšího dominia Vltavského 

kraje.72 K chlumeckému panství patřila krom Sedlčan další 4 města a 80 vesnic s téměř 

18 000 obyvateli.73 Skuhrov tak byl značnou měrou ovlivněn hospodařením zdejšího 

velkostatku, který byl v 19. a 20. století spojen především s rybníkářstvím, lesnictvím a 

pivovarnictvím. Množství mlýnů však se zdejším pivovarnictvím původně nesouviselo, 

jako tomu bylo například v jižních Čechách. Nicméně čas od času dochází správou 

pivovaru k nákupu ječmene k sladování,74 což podporuje vzájemnou soutěživost mezi 

mlýny.  

I zde bylo významnou událostí zrušení roboty v roce 1848. Na Chlumci po 

tomto roce zůstalo jen ředitelství velkostatku s úřednictvem. Nově vzniklá správa 

v podobě c. k. úřadů okresního hejtmanství byla zřízena v Sedlčanech.  

 

K nástupu nového způsobu výroby a opuštění starých postupů v tomto regionu 

docházelo jen pozvolna.  

Proto ještě roku 1928 k industrializaci regionu Habrt píše: „Ráz Sedlčanska, 

Sedlecka a Voticka jest Zemědělský.“75 Přičemž obyvatelstvo se v této době nadále 

živilo převážně polním hospodářstvím. Do první poloviny 19. století se za účelem 

zvýšení produkce ve zdejším kraji, stejně jako ve zbylých českých zemích, ruší pastviny 

a snižují se plochy lad. Celkově se v Čechách do první poliny 19. století zvětšila plocha 

rustikálu o 300 000ha.76  

                                                 
72 KOLEKTIV AUTORŮ. 2003: Historie a současnost podnikání na Příbramsku. Žehušice, Městské  
    knihy Žehušice. s.79. 
73 HABART, Č. 1994: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko IV. díl. Sedlčany, AlfaPrint. s. 74. 
74 ROLNICKÉ LISTY, č. VIII., 1892: Přímý prodej.  redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek  
    politického okresu Sedlčanského. s. 160. 
75 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko II. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 256. 
76 VONDRUŠKA, V. 1983:Obraz venkovského zemědělství v oblasti brda jejich podhoří podle materiálů  
     duplikátu  stabilního katastru.editor, Polák, S.In:Vlastivědní sborník Podbrdska 25.Příbram, Okresní  
     archiv a okresní muzeum Příbram. s. 7. 
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Dle Habarta zde nebylo ani v roce 1924 stále podmínek k uchycení průmyslu.77 

Proto prý se na tuto oblast zcela přesně hodí rčení: Odejdou-li měšťané z města, není ani 

jeden sedlák doma.78  

 

Na přelomu 19. a 20. století byl tedy v tomto regionu průmysl stále odvislý od 

zemědělství. Pěstovalo se zde hlavně obilí. Přičemž se v již zpracované podobě 

vyváželo ku Praze spolu se sladem. Později to sice byly spíše brambory, ale v poměrně 

úrodném okolí Vysokého Chlumce to i nadále zůstávalo obilí.  

Výrobními jednotkami větších rozměrů zde byly pouze pivovary, lihovary, 

mlýny a rybniční hospodářství. Zdejší kraj krom těžby kamene není navíc bohatý na 

jiné nerostné suroviny. Ani půda není nikterak vhodná k zemědělství. Neboť terén je 

zde převážně pahorkovitý.  

Krom malých řemeslných dílen se samozřejmě i v tomto kraji zaměřeném na 

zemědělství vyskytovaly i větší dílny a továrny. Většinou však byly jejich výrobky 

zaměřené právě na hospodářské stroje. Takovou byla například továrna na hospodářské 

stroje a slévárna železa a kovů firma „Kašpar a spol.“ Ta byla postavena roku 1900 

panem Bartošem, který vyráběl nejrůznější hospodářské stroje již od 90. let. Výrobě 

hospodářských strojů se věnoval i Jan Humhal z Nalžovic, či bratři Kymlové ze Sedlčan. 

Přímo mlýnské stroje pak v první třetině 20. století vyráběl Jaroslav Weishäupel 

z Nového města v Sedlčanech. Další továrnou pak kupříkladu byla Rindelova továrna 

na likéry, mošt a ocet z 2.poloviny 19. století, nebo Kellerova koželužna v Kosově 

hoře.79  

 

Problémem místního rozvoje byly i zdejší komunikace. V roce 1894 zde sice 

byla postavena železnice vedoucí od Olbramovic k Sedlčanům. 80  Nicméně k jejímu 

prodloužení směrem na Příbram nikdy nedošlo. Navíc v těchto místech nebyla nikterak 

dobře splavná ani řeka Vltava, přes kterou se však na konci 19. století postavil most a to 

u Kamýka nad Vltavou.81  

                                                 
77 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko II. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 256. 
78 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko II. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 256. 
79 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko II. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 380. 
80 ROLNICKÉ LISTY, č. VIII., 1894: Směs. redakce: Směs. Antonín Vystyd. Hospodářský spolek   
     politického okresu Sedlčanského. s. 100. 
81 ROLNICKÉ LISTY, č. II., 1888: Směs. redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek politického 
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Ačkoli se však zde významněji neuchytil průmysl, zemědělství doznalo 

značného pokroku, jeho význam nicméně zásadně nepřekročil hranice regionu.  

Lidé se zde nadále živili jako drobní živnostníci a rolníci, což dokládá i článek 

z Rolnických listů z roku 1887, který však tuto situaci vztahuje na celé Čechy: „Čechy 

odkázány na polní hospodářství a průmysl s ním sloučený: mlynářství, cukrovarnictví, 

lihovarnictví“.82 

Novoty ve výrobě začali lidé na Sedlčansku používat až v druhé polovině 19. 

století, kdy se začali vzdělávat v inovacích a trendech a zároveň opouštěli staré 

způsoby zemědělství. K tomu jim byly nápomocné i články, jež vycházely v Rolnických 

listech. Tento hospodářský časopis vznikl roku 1885 a to redakcí Antonína Vystyda.83 

Jejich vznik byl iniciován Hospodářským spolkem pro okres sedlčanský, který byl 

založen roku 1864 baronem Pfeillem původně jako místní odbor jednoty písecké.84 

Tento spolek kladl důraz právě na vzdělávání a zlepšení poměrů v rámci svépomoci a 

uplatňování vlivu na veřejnost a politiku. Vytvářel besedy spolupracující s místní 

inteligencí, tedy s faráři a učiteli. Právě toto spojení inteligence s drobným rolnictvem 

mělo pomoci zuboženému zemědělství regionu. Ve svých nejlepších letech měl přes 

1000 členů. Jejich členem byl například i kníže Bedřich Schwarzenberský z Orlíka.85 

Roku 1885 měl například spolek 561 členů, roku 1887 již 721.86 Tento počet každým 

rokem vzrůstal a roku 1889 měl spolek již 1342 členů.87  

Jednou z nejvýznamnějších aktivit spolku, kterou se snažil povznést vzdělání 

rolnictva a zabezpečit mu tak lepší budoucnost, byl vznik Zimní hospodářské školy 

v Sedlčanech, k jejímuž slavnostnímu otevření došlo 3.1.1887.88 Přičemž mělo jít o 1. 

                                                                                                                                               
    okresu Sedlčanského. s. 21. 
82 ROLNICKÉ LISTY,  č. I., 1887: Pryč s uherskou moukou. redakce: Antonín Vystyd.    
   Hospodářský spolek politického okresu Sedlčanského. s. 23.  
83 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko II. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 254. 
    IV., 1890. redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek okresu Sedlčanského. s. 2. 
85 ROLNICKÉ LISTY, č. XII., 1896: Zpráva o zaplacení spolkového příspěvku.  redakce: Antonín  
   Vystyd. Hospodářský spolek politického okresu Sedlčanského.  
86 ROLNICKÉ LISTY, č. I., 1887: Zpráva o zaplacení spolkového příspěvku. redakce: Antonín Vystyd.  
    Hospodářský spolek politického okresu  Sedlčanského.  s. 9. 
87 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko II. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 273. 
88 ROLNICKÉ LISTY, č. I., 1887: Slavnosť otevření hospodářské školy v Sedlčanech. redakce: Antonín  
   Vystyd. Hospodářský spolek politického okresu Sedlčanského. s. 5. 
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školu svého druhu v jižním kraji.89 Zájem rolnictva o vzdělávání byl tedy značný, do 

prvního ročníku hospodářské školy bylo zapsáno přes 40 hochů z rolnických rodin.  

Spolek dále zajišťoval nákupy kvalitních hnojiv, semen a chovných zvířat. Byl 

jakýmsi zprostředkovatelem informací mezi nejrůznějšími institucemi a drobným 

rolnictvem.  

 

I díky tomu se region ač vesměs agrárně průmyslový poměrně rychle vzmohl. 

 Ostatně dle statistik došlo v rámci českých zemí k nejvýraznějším změnám 

v okruhu industrializace právě v zemědělském sektoru.90 Důraz na rolnický stav, který 

je v této době kladen, je patrný i v rámci tiskovin jako jsou Hospodář československý, 

Hospodářský list, Hospodářské národní noviny a jiná periodika. V duchu vztahování se 

k rolnictvu se ostatně nese i období první republiky.  

 

V regionu se samozřejmě promítly veškeré krize, kterými procházela celá 

monarchie. Tou byla třeba krize počátku 70. let, která odstartovala cukrovarský průmysl 

v Čechách. Ten se však ve zdejším regionu promítl spíše okrajově. Její konec byl 

začátkem poklidného či dokonce hospodářsky úspěšného období 70. a 80. let.91  

Jedna z krizí hospodářství 19. století však značně poznamenala právě 

zemědělství, zejména námi sledované mlynářství. Šlo o problém konkurence levné 

uherské mouky. To dokládá například apelace spolku mlynářů a pekařů v Benešově 

z roku 1887, aby nebyl podporován obchod s uherskou moukou, zejména pšeničnou.92 

V 80. letech ale panovala v Uhersku cholera, což přišlo vhod českým rolníkům, kteří 

české zákazníky uherské mouky strašili touto nemocí.93  Uherská mouka byla v této 

době oproti české výrazně levnější a snad i kvalitnější, neboť tamní technologie mletí 

byla pokrokovější a využívala převážně velkých mlýnů.  

                                                 
89 ROLNICKÉ LISTY, č. I., 1887: Slavnosť otevření hospodářské školy v Sedlčanech.  redakce: Antonín  
    Vystyd. Hospodářský spolek politického okresu Sedlčanského. s. 5. 
90 HORSKÁ, P., MAUR, E., MUSIL, J. 2002: Zrod.velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa.  
    Praha, Paseka. s. 186. 
91 HORSKÁ, P., MAUR, E., MUSIL, J. 2002: Zrod.velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa.  
    Praha, Paseka. s. 172.  
92 ROLNICKÉ LISTY, č. I., 1887: Směs. redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek politického   
    okresu Sedlčanského. s. 184. 
93 ROLNICKÉ LISTY, č. I., 1887: Pryč s uherskou moukou. redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský  
    spolek politického okresu Sedlčanského. s. 23.  
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Panoval tedy strach z úpadku mlynářství v Čechách na které bylo navázáno 

množství dalších živností. Ceny obilovin se například k 5.1.1887 pohybovaly 

v Sedlčanech okolo 9 korun za 100 kg pšenice a 6,5 korun za 100 kg žita.94 Přičemž 

ceny obilovin a mouk narůstaly jen pomalu a kolísaly v závislosti na momentální 

hospodářské situaci. Počátkem roku 1892 tak stálo 100 kg pšenice 10,50 korun a 100 kg 

žita 9-9,25 korun.95  

Rozpoutala se zde skutečná válka, jak o ní píše Ad. Havrdle, ředitel hospodářské 

školy v Sedlčanech.96 Rolníci a mlynáři se snažili všelijak proti mouce uherské bojovat. 

Vzrůstala tak nevraživost i proti uherskému obyvatelstvu. Nicméně pro hospodyně 

hledící na cenu, byl mouka uherská dalece přijatelnější. Nepomáhaly nejrůznější apely 

od rolníků, kteří se odvolávali na starou mlynářskou tradici Čech. Rolnické listy se v 80. 

a 90. letech 19. století jen hemží články namířenými proti uherské výrobě. Jedním 

z řešení problému se měl stát moučný krejcar po vzoru krejcaru pivního. 97  Ten by 

přívoz mouky značně ztenčil. Nicméně se zdá, že tím drobné mlýny v námi sledované 

lokalitě nijak vážněji neutrpěly. U několika mlýnů došlo sice k výměně majitele, to však 

nebyla nikterak ojedinělá záležitost a nelze ji tak dávat do přímé souvislosti.  

Krátce po roce 1890 se však vinou neúrodného roku situace zlepšuje. Cena žita 

stoupá na 10 leté maximum.98 Další léta však pro místní rolníky příznivé nebyly. Stoupá 

jejich zadlužení, zatímco ceny jimi vyrobených produktů klesají, v kraji je rozšířena 

lichva, které napomáhají vysoké poplatky spojené se spravováním hospodářských 

usedlostí.99 Mnoho statků tak upadá v exekuci. Roku 1885 bylo exekucí prodáno 3 368 

usedlostí.100 Nicméně okresní hospodářské záložny se již před první světovou válkou 

zasloužily o to, že rolnictvo již nebylo v područí vysokých úroků od soukromých 

                                                 
94 ROLNICKÉ LISTY, č. I., 1887: Zpráva tržní. redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek  
    politického  okresu Sedlčanského. s. 15. 
95 ROLNICKÉ LISTY, č. VIII., 1892: Zprávy tržní. redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek  
    politického okresu Sedlčanského.  s. 65, 
96 ROLNICKÉ LISTY, č. VIII., 1892: Moučný krejcar v českých městech. redakce: Antonín Vystyd.  
    Hospodářský spolek politického okresu Sedlčanského. s. 121. 
97 ROLNICKÉ LISTY, č. VIII., 1892: Moučný krejcar v českých městech. redakce: Antonín Vystyd.  
    Hospodářský spolek politického okresu Sedlčanského. s. 122. 
98 ROLNICKÉ LISTY, č. VII., 1891.Tržní zprávy. redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek  
    politického okresu Sedlčanského. s. 87. 
99 ROLNICKÉ LISTY, č. I., 1887: Proč prý jest bída stálým hostem v našich dědinách?.  
    redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek politického okresu Sedlčanského. s. 93. 
100 ROLNICKÉ LISTY, č. I., 1887: Proč prý jest bída stálým hostem v našich dědinách?.  
    redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek politického okresu Sedlčanského. s. 93. 
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věřitelů a lichvářů. Postupně se zakládaly v obcích i tzv. „Raiffeisenky“ od kterých si 

půjčovali drobní rolníci a živnostníci.101  

Zajeté dědické právo, které od roku 1869 povoluje svobodnou dělitelnost 

půdy,102 vede k vzniku drobnějších hospodářství, či zadlužení jednoho z dědiců. Roku 

1858 bylo v Čechách 724 935 samostatných rolnických statků, kdežto roku 1883 již 

966 287, průměrná rozloha statků tak klesla více než o hektar a to na 5,2 ha.103  

Podíváme-li se pro srovnání na počet obyvatel v námi sledovaném období, 

zjistíme, že lidí v Počepicích, Skuhrovu a okolních vsí, z kterých mohli lidé skuhrovský 

mlýn navštěvovat na přelomu 20. století, ubývalo. V roce 1843 čítala obec Počepice 57 

čísel popisných s 509 obyvateli. Přičemž k roku 1930 počet domů vzrostl na 93, 

zatímco počet obyvatel klesl na 385 obyvatel.104 Skuhrov měl pak roku 1843 20 čísel 

popisných se 154 obyvateli, přičemž roku 1930 to bylo 27 čísel popisných se 132 

obyvateli.105 

Více nám naznačí následující tabulka ukazující vývoj počtu obyvatelstva na 

přelomu 20.století ve vsích v okolí Skuhrova:  

/106 

Obce/části 

obcí 

1869 1880 1890 1900 1910 1921 

Nechvalice 256 242 225 236 230 238 

Bratřejov 189 147 136 160 145 122 

Počepice 638 522 518 467 463 429 

Oukřtalov 66 63 64 51 42 40 

Rovina 376 343 351 350 336 322 

Skuhrov 189 226 200 159 126 154 

Vitín 152 143 125 115 110 117 

 

                                                 
101 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko II. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 260. 
102 ROLNICKÉ LISTY, č. I., 1887: Proč prý jest bída stálým hostem v našich dědinách?.  
     redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek politického okresu Sedlčanského. s. 94. 
103 ROLNICKÉ LISTY, č. I., 1887: Proč prý jest bída stálým hostem v našich dědinách?. 
      redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek politického okresu Sedlčanského. s. 84. 
104 HABART, Č. 1994: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko IV. díl. Sedlčany, AlfaPrint. s. 239. 
105 HABART, Č. 1994: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko IV. díl. Sedlčany, AlfaPrint. s. 242. 
106 http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/9200404384/$File/13n106cd1.pdf  
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Docházelo tedy ke snižování počtu obyvatel v jedné obytelné jednotce a to jak 

vinou migrace do měst, tak jistě i vinou Velké války. Z tohoto hlediska odpovídá 

demografický vývoj zdejšího regionu obecným trendům. 

Navíc zde stoupá cena pozemků a to i o 80 – 100 %.107 

Situaci popisuje majitel mlýna v Krásné hoře Jan Slávek: „Čím dál tím hůř 

v zemědělství. Zemědělství k úpadku, ale jiné obory vzkvétají.“108 A to vše přesto, že 

jak říká, hospodáři mění zcela způsob práce, užívají strojů, prášků, vzdělávají půdu a 

zboží pod cenou prodávají.109  

Na to má vliv i skutečnost, že dřívější obilní trhy byly nahrazeny obchodováním 

s obilím ve velkém. Tradiční tržní okruhy tak byly zničeny. Rolníci v tomto období již 

málokdy prodávají mouku přímo konsumentům, ale obchodníkům110, kteří s ní dále 

obchodují. To dále vede ke kolísání cen, které již v této době ovlivňuje všechny části 

země.111 Mlynáře si však nadále jednotliví rolníci vybírají přímo.  

Pan Václav Chmátal vzpomíná na to, že z Počepic se jezdilo mlít převážně do 

Petrovic a do Kamýka.112 Přičemž semletí v těchto mlýnech trvalo i 14 dní. Mlela se zde 

převážně pšenice. Žito si lidé nechávali semlít v místních mlýnech.113 Nejvyužívanějším 

mlýnem počátku 20. století pak byl mlýn pana Litoše č.p. 32 v Počepicích.114 Mlynář 

Litoš je také jediným mlynářem po roce 1904 hlášeným v Společenstvu mlynářů 

sedlčanských.115 

Venkovské mlýny tedy nadále zůstávají důležitou součástí regionálního 

hospodářství. Rozhodně pro ně tedy platí, že: „vodní mlýny sehrály v průběhu 18. a 19. 

století významnou úlohu v ekonomice zemědělské malovýroby a vedle kovárny byly 

nositeli technického pokroku na vesnici.“116 Malé mlýny věnující se pouze mletí žita, 

                                                 
107 ROLNICKÉ LISTY, č. I., 1887: Proč prý jest bída stálým hostem v našich dědinách?.   
      redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek politického okresu Sedlčanského. s. 93. 
108 ROLNICKÉ LISTY, č. XII., 1896: Neztrácejme odvahy i v dobách nejtrudnějších. 
      redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek politického okresu Sedlčanského. s. 37-39. 
109 ROLNICKÉ LISTY, č. XII., 1896: Neztrácejme odvahy i v dobách nejtrudnějších.  
      redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek  politického okresu Sedlčanského. s. 37-39. 
110 handlířům 
111 ROLNICKÉ LISTY, č. X., 1894: Naše obilní trhy. redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek  
     politického okresu Sedlčanského. s. 75. 
112 SOA Příbram, Písemná pozůstalost Václava Chmátala, Rukopisné vzpomínky o Počepicích 1888-1948. 
113 SOA Příbram, Písemná pozůstalost Václava Chmátala, Rukopisné vzpomínky o Počepicích 1888-1948. 
114 Zelenkův mlýn 
115 SOA Příbram. Společenstvo mlynářů a příbuzných živností Sedlčan, Kniha členů společenstva 
      mlynářů v Sedlčanech 1904 – 1940. s 16. 
116 LEDVINKA, F. 2002: Mlýn čp. 27 Týniště, jako budoucí součást muzea lidové architektury Zubnice,  
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jsou v období žní stále vytíženy, ačkoli přes zimu stojí. Navíc jak bylo výše řečeno, 

zdejší rolníci kvůli nízkým cenám obilí začali často své pozemky měnit na pastviny a 

louky.  

 

Na konci druhé poloviny 19. století se tak na Sedlčansku začíná klást důraz na 

chov domácí zvěře. Největší oblibě se těší skot a vepřové, které lze daleko lépe zpeněžit 

než obilí.117 

Chovu dobytka se věnovali především střední rolníci a výkrmem i ti nejmenší. Produkty 

pak zásobovaly města, zejména Prahu. Příjem z dobytkářství, chovu koní, drůbeže a 

vepřů se tak stal u středních rolníků hlavním zdrojem financí.  

Chov byl v počátcích spolku na velmi nízké úrovni ve srovnání s ostatními 

regiony, které však poměrně rychle dohnal. Hospodářský spolek se snažil objednávat 

zejména kvalitní plemenné býky zejména pincgavské později simenské a prasata 

yorkshírská.118  

Vzniklo zde například i Družstvo pro zvelebení chovu koní v Sedlčansku a okolí, které 

pak dále zřídilo Okresní pojišťovnu koní.  

 

Většinou se zde však stále pěstovalo převážně žito. To mělo tenkou a jemnou 

slupku a na mlýnském trhu bylo proto oblíbené. K roku 1924 se na území Sedlčanska 

pěstovaly plodiny na následujících rozlohách. Žito se rozkládalo na 5 505 ha jako ozimé 

a 34 ha jako jarní. Jeteliny byly rozloženy na 3 040 ha, oves na 3 002 ha, brambory na 

2 628 ha, ječmen na 2 315 ha, pšenice na 1 197ha ozimé a 268 ha jarního.119 Dalšími 

plodinami, které pěstovali zdejší rolníci byly hrách, vikev, mák, krmná řepa a cukrovka.  

Celkově tak bylo na Sedlčansku počátkem 20. století 58,52% orné půdy, 6,47 % 

luk, 5,90% pastvin 1,05% zahrad a 22,90% lesů.120  

 

 To je tedy stručně nastíněná hospodářská situace sedlčanského regionu v období 

industrializace, která měla přímí vliv na skuhrovský mlýn. Na jeho časté výměny 

                                                                                                                                               
     In: Vodní mlýny. Vysoké mýto, Okresní muzeum ve Vysokém Mýtě. s. 94. 
117 ROLNICKÉ LISTY, č. I., 1887: Na ochranu rolnictva. redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský spolek  
      politického okresu  Sedlčanského. s. 2. 
118 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko II. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 261. 
119 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko II. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 264. 
120 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko II. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 264. 
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majitelů mohli mít vliv právě zmíněné zemědělské a mlynářské krize, stejně jako 

přeorientování se z polního hospodaření na chov dobytka.  

 Nepochybně se na jeho fungování podepsala i konkurence s okolními mlýny, 

které mnohdy doznaly značných úprav a často své složení změnily na poloumělecké. 

Tak tomu bylo i v případě námi sledovaného skuhrovského mlýna, který byl 

modernizován až svým posledním majitelem. Bohužel se můžeme jen domnívat, zda se 

tím jeho produkce a tedy i zisk zvětšil.  

V okolí se samozřejmě vyskytovaly již moderní velkovýrobní mlýny. Tím byl 

například Pejšův automatický mlýn v Sedlčanech, který ke svému pohonu využíval 

vodní turbínu či páru.121 Dalším velkým mlýnem byl parní mlýn v Červeném hrádku122 

Oba mlýny byly modernizovány na přelomu 19. a 20. století. Tedy oproti obecnému 

trendu poměrně pozdě.  

Výsledkem těchto změn však nebyl nikterak rapidní úbytek mlýnů. Roku 1925, 

jich je totiž na Sedlčansku stále 68 funkčních. 123  Přičemž ke konci 19. století je 

Sdružením obcí Sedlčanska uváděn počet zhruba 70 mlýnů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
121 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 235. 
122 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 235. 
123 KOLEKTIV AUTORŮ. 2003: Historie a současnost podnikání na Příbramsku. Žehušice, Městské   
     knihy Žehušice. s. 86. 
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Skuhrovský mlýn nahlížený pomocí terénních, 

kartografických a archivních pramenů 

 

Prameny, které hodlám využít jsou v podstatě trojí povahy, jak jsem naznačila 

již výše. Prvním pramenem by měla být přímo krajina. Tedy hledání stop přímo 

v terénu mlýna a okolí. Dalším druhem pramenů by měly být hlavně mapy, které nám 

pro nejstarší období mlynářství často poskytují nejbližší informace. Třetím pramenem 

by pak měli být oficiální i neoficiální písemnosti vztahující se přímo k mlýnu či jeho 

majitelům.  

Čtení těchto pramenů a jejich vzájemná kombinace nám snad pomohou vytvořit 

co možná nejplastičtější spodobnění mlýna.  

 

Předem chci zdůraznit, že mou snahou není vytvořit diachronní obraz krajiny 

skuhrovského mlýna. Ač se tak může zdát, vzhledem k mé pozornosti nejen k období 

funkčnosti mlýna. Soustředím se sice především na období mezi roky 1880 a 1924, kdy 

měl dle písemných pramenů mlýn běžet, ale nevynechávám ani zkoumání předešlého a 

následujícího období, které mi má pouze pomoci vytvořit úplný obraz tohoto mlýna. 

 Spíše bych ráda upozornila na členění daného území z hlediska různých funkcí. 

Tedy začlenění mlýna do okolí z hlediska krajinného, hospodářského a společenského.  

 

 

Terénní zkoumání 

 

Při zkoumání historické krajiny je třeba si uvědomit vzájemné působení člověka 

a krajiny, neboť jen tak se tyto dvě složky dají oddělit. Ač lidstvo do krajiny zasahovalo 

vždy, od počátků industrializace ovlivňuje krajinu významným způsobem. Stejně jako 

v minulosti se lidstvo snaží co možná nejvíce využít přírodní zdroje, nicméně v tomto 

období mu k tomu začínají sloužit vyspělé technologické postupy a nástroje. Tím se 

lidské stopy stávají daleko výraznějšími a trvalejšími.  

Zkoumání stop lidského působení v krajině bývá dnes často označováno jako 

„paměť krajiny“. Ta poukazuje nejen na materiální stránku krajiny, ale také na její 
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vnímání lidmi. Tj. na její transcendentální rovinu. Mým záměrem v této práci je však 

sledovat pouze její materiální výpověď.  

Neboť právě díky tomu, že lidstvo v 19. století přetváří značným způsobem své 

okolí, zanechává nám tu vlastně trvalé stopy svého technologického a hospodářského 

rozvoje. V našem případě nám tedy může podoba a začlenění mlýna z přelomu 

minulého století do okolí mnoho říci o celkové situaci regionu. Mlýny jsou velmi 

osobitými stavbami o nichž nám mnoho vypoví právě jejich okolí. 

  

Jak už jsem naznačila v úvodu využila jsem výhradně nedestruktivních metod 

v odkazu Ervína Černého. 

  

Metoda terénního zkoumání by se v tomto případě mohla některým historikům 

na první pohled zdát zbytečná, zkoumáme-li především časové období 19. a 20. století, 

tedy dobu poměrně nedávnou. Pro toto období totiž již existuje mnoho úřední 

dokumentace, dokládající nejrůznější majetkoprávní a hospodářské vztahy. Pravdou 

však je, že i z přelomu 19. a 20. století mohou být archivní prameny poměrně strohé, 

nalezneme-li je vůbec. I dnes je navíc poměrně běžnou praxí, že se projekty a 

dokumentace staveb zcela neshodují se skutečností. Tato metoda má tedy své místo i při 

zkoumání současných jevů.  

Navíc materiální stopy nám mohou také poukázat na podobu krajiny před 

stavbou mlýna a její využití lidmi, tedy na případné převrstvení lidského osídlení. 

Stejně tak nám vyjevují informace i o následujících obdobích po prvotní stavbě.  

 

Mé první setkání s místem, na němž mlýn stával, proběhlo v průběhu léta, kdy 

kvůli vysokému rostlinnému porostu, který dnes okolí mlýna pokrývá, nebylo mnoho 

patrné. Viditelná byla de facto pouze vodní nádrž, která si uchovala svůj původní tvar a 

oblast uměle vytvořené vodní odtokové strouhy a místo usazení vodního kola. To jsou 

relikty mlýnského zařízení uchovávající si svůj vzhled i po dlouhé období jejich 

nečinnosti. Celá oblast mlýna, náhonu, nádrže i vodní strouhy je dnes zalesněná.  

 

Povrchový sběr zde moc nepřicházel v úvahu, neboť krom lesního porostu, který 

danou oblast překrývá, došlo na místě stavby mlýna k vytvoření ilegální skládky. I 
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přesto že jde převážně o rostlinný odpad jako je listí, větve a podobně, zakrývají 

odpadky již velkou část stavby.  

Jediný povrchový nález, na nějž jsem narazila, byla dochovaná část hřídele, o 

které se domnívám, že je dubového původu, neboť to je materiál spolu s borovicí 

obvykle takto užívaný a navíc i v této oblasti častý. Její obvod se rovná 140 cm. 

Bohužel hřídel již byla natolik zpráchnivělá, že se ji nepodařilo dendrochronologicky 

začlenit. Je totiž možné, že mohla být i starší či nějak periodicky využívaná. V 

minulosti totiž bylo pravidlem, že chtěl-li se někdo stát mistrem mlynářským, musel si 

sám kolo, hřídel a mnohdy i běhoun vytvořit a to i jakoby dopředu. Navíc stavitel mlýna, 

František Martínek, pocházel z mlynářské rodiny.  

  

Mé další návštěvy daného území odhalily následující: 

 Některé relikty, jak už jsem řekla, jsou stále patrné. Je jím třeba zachovaný kamenný 

náhon, který šel z vodní nádrže na vodní kolo horem. V hrázi nádrže se nalézá výpustní 

otvor, jímž se voda dostávala do náhonu. Náhon je otevřené koryto, které je však místy 

přesazeno kamenným přemostěním širokým 3,5 m, či je skryto pod půdou. Obdélníkové 

koryto náhonu má dále 60 cm šířku a složeno je ze zhruba 55 cm širokých kamenů. 

Výška koryta náhonu prakticky odpovídá obvyklé praxi staveb náhonu, kdy má být 

šířka dvojnásobkem výšky. Koryto má skutečně výšku 30 cm. Výše zmíněný most se 

nalézá zhruba v polovině délky náhonu a sice 8, 3 metru od mlýna a 8,2m od nádrže. 

Jeho celková délka je tedy 20 m. 

 

Dobře dochovaný je i obrys mlýnice a lednice, což je prostor, v němž bylo 

usazeno vodní kolo. Přičemž vzhledem k šířce prostoru je patrné, že v tomto mlýně bylo 

jen jedno kolo.  

Lednice na své boční straně, na které sousedí s budovou mlýna má na délku 5 

metrů, šířka prostoru, na který ústí náhon, odpovídá 2,3 m. Přičemž současná výška 

těchto kamenných obrysů pod náhonem je 1,8 metru. To je tedy prostor, do nějž se 

muselo vodní kolo vejít. Kolo dle těchto údajů mohlo mít i více než 4 metry výšky. Na 

šířku by pak bez odečtených 50 cm volného prostoru potřebných na krajích kola 

zbývalo více než 1,5 metru. Vzhledem k šířce náhonu a na něj nastavených vantroků124 

                                                 
124 slovo vantroky označuje dřevěné koryto nad kolem spouštějící vodu na kolo.  
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by však bylo více než 90 cm prakticky zbytečných. Prostor lednice tak byl značně 

předimenzovaný. 

 

Dobře se dochoval i otvor jímž procházela hřídel vodního kola. Ten byl 82 cm 

vysoký a 90 cm široký. I tento otvor je vzhledem k běžné praxi značně atypický. Na 

hřídel o obvodu 140 cm by totiž stačily rozměry daleko menší. Otvory pro hřídele se 

stavěly co možná nejmenší, aby se zamezilo vnikání nejrůznějších živočichů do vnitřku 

mlýna. Právě zde jsem nalezla výše zmíněnou část hřídele, ovšem bez jakéhokoli 

usazení.  

 

Kameny zpevněná odvodní strouha vedoucí vodu od kola k jalovému potoku je 

8,5 m dlouhá, pak se dostává pod cestu vedoucí okolo mlýnské budovy a odtud dále 

umělou strouhou do potoka. Její odtok směřuje kolmo na kolo. To nebývá častý způsob 

odtoku vody. Častější je když voda odtéká ve směru pohybu kola. Je to proto, že lednice, 

bývá často zakrytá, aby byla chráněna před zničením. Konečná část hřídele tak bývá 

zabudována do boční zdi kryjící kolo. Je-li odtok na stejné straně jako je tomu u 

skuhrovského mlýna, pak bývá otvor v boční části kola pro odcházející vodu velký 

okolo 50 x 50 cm. Větší otvory jsou poměrně zbytečné. Zdejší otvor je již rozpadlý, ale 

velikost a šíře odvodní strouhy poukazuje na daleko větší otvor.  

 

Pokud jde o samotnou budovu mlýna, jejíž součástí byla již zmíněná mlýnice, 

ztrácí se její východní část v terénu. Nicméně hranice této budovy jsem dle kamenných 

základů určila ve vzdálenosti 8 m od nádrže.  

Rozměry této budovy jsou dle mého měření následující:  

Návodní stěna, stěna sousedící s prostorem lednice, je celkově 9,6 metru dlouhá. A 

hranice budovy na ní kolmá a vedoucí podél potoka odpovídá 9,3 metrům. Její protější 

stěna pak 7, 2 metrům. Znovu však dodávám, že velká část budovy se ztrácí v terénu. 

Takže budova sama nemusela být výrazně členitá, ale čtvercová.  

 

Jihovýchodně od budovy, se nalézá další do hráze zabudované stavení.  

Viditelné základy poukazují na vcelku malou budovu s rozměry 4,3m x 4,7m. Tuto 

budovu budu dále označovat jako budovu číslo dvě.  
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Další budova, popřípadě budovy se nalézaly v severovýchodní části pozemku 

nad mlýnem. Viditelné jsou dnes pouze jasně ohraničené základy, které mají čtvercový 

tvar a nejsou vzájemně propojeny. Na první pohled by tak mohlo jít spíše o stavení dvě, 

ale přímo mezi nimi jsem nalezla dva ploché kameny, které mohly mít funkci chodby 

mezi chlévy. Zbytek prostoru mezi budovami, totiž kameny „vydlážděn“ není. Tomu by 

odpovídal i podobný rozměr obou budov. Rozměry první z těchto budov jsou 7,6 x 7,7 a 

rozměry druhé 7,4 x 7 m. 

  

 Přímo nad těmito základy budov se nalézá cesta vedoucí od Nechvalic na 

Počepice. Ta je prozatím stále celkem dobře sjízdná a je evidentně využívána 

zemědělskými stroji. Na tuto cestu se v severozápadní části pozemku napojuje další 

cesta, která mlýn obchází po jeho západní a severní části a postupně kopíruje 

Nechvalický potok proti jeho proudu. Právě pod ní prochází odvodní strouha.  

 

Základní konstrukce mlecího zařízení zde tedy vycházela z římského mlýna, kde 

je vodní a paleční kolo umístěno na vodorovné hřídeli. Princip mletí se fakticky nikdy 

neměnil.  

Hráz nádrže je od mlýnské budovy vzdálena dle měření cca 8 metrů. Její šíře 

dosahuje v nejširších místech téměř 25 metrů. Po zhruba 55 metrech délky se však 

zužuje na úzké koryto místy necelý metr široké. Jelikož je dno nádrže oproti korytu 

potoka ve značném terénním rozdílu a jeho podloží tvoří skála, voda se do něj dostávala 

za pomoci uměle vytvořeného jezu, jako vzdouvajícího zařízení. Jez byl pravděpodobně 

tvořen rozsáhlým kamenným tarasem, který je místy stále dobře patrný  

  

 V nádrži ani náhonu nerostou rostliny specifické pro vlhké podmínky. Půda je 

zde poměrně suchá a odpovídá obvyklému řidšímu lesnímu porostu.  

 Více příloha číslo 1. 
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Kartografické a katastrální prameny 

 

Ze zbytků mlýna se pouhou nedestruktivní archeologickou metodou, v mém 

případě tedy vizuálním zkoumáním, měřením a následným srovnáním s ostatními mlýny 

a jejich okolím, nedá tedy mnohé zjistit. Stejně tak i dokumenty získané z archivů 

leckdy neobsahují zdaleka všechny důležité informace, jež by nás s klidným srdcem 

donutily nechat bez povšimnutí ostatní prameny.  

Proto je velmi důležité využití kartografických pramenů, které hojně využívá 

nejen krajinná archeologie, ale čím dál častěji i jiné nejen historické obory.  

Chceme-li si přiblížit kvalitativními postupy celkový vzhled i život 

skuhrovského mlýna, je důležité zkoumat nejbližší okolí mlýna nejen od 70. let 19. 

století, tedy od uváděné doby vzniku tohoto mlýna, ale pokud možno od časů starších. 

Může se totiž ukázat, že zde došlo k jakému si druhotnému znovuobnovení činnosti či 

staveb na sledovaném území. 

 Mnohé mohou naznačit i případné starší majetkové vztahy. Zde nám mohou 

nejlépe pomoci katastrální mapy zachycující nejen prostorové, ale i majetkoprávní a 

hospodářské vztahy. Proto považuji za důležité přiblížení těchto materiálů. 

 

Katastr jakožto slovo mající svůj původ v latině znamenalo soupis a to ve 

smyslu soupisu nejen movitého a nemovitého majetku ale i osob. V předkládané práci 

bude používán ve smyslu evidence pozemků prvotně určených k daňovým účelům.  

 

K nejrůznějším pokusům sjednotit daňový systém na našem území dochází již 

v roce 1022. V tomto roce uvedl do chodu český kníže Oldřich z Přemyslovského (rodu 

vybírání daně z lánu125 tedy zhruba z 172 639 m².  

V průběhu staletí se pak objevovaly mnohé mapy a soupisy lidí, pozemků i 

jejich povinností, nejznámnější jsou urbáře a zemské desky. Značný význam nejen pro 

nás má ale až berní rula.  

 

                                                 
125 
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=CUZK&PRARESKOD=0&MENUID=10017&AKCE=
DOC:20-KATASTR_HISTORIE 
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Berní rula jakožto rustikální katastr vznikl v letech 1653-1656 a stala se tak 

prvním berním katastrem pro území Čech. Nahrazena byla v 2. polovině 18 století 

tereziánským katastrem, jakožto dominikálním a rustikálním katastrem všech pozemků 

a statků.  

Jde zároveň o první pro nás důležitý pramen, neboť v něm nalézáme informace 

relevantní pro naši oblast zájmu. Nalézáme tu první konkrétnější informace. Pro obec 

Skuhrov je v ní uveden počet všech osob 139 z toho je 8 hospodářících v obci. Přičemž 

rolníci jež zde tzv. qualitates osedlého mají jsou: Jan Dušta, Dorota Sirotková, Martin 

Zásada, Matěj Bareš, Matrin Hron, Mikoláš Poustka, Ondřej Turnovský a nově osedlý 

Pavel Petrů.126 Platové povinnosti k sv. Jiří i Havlu, jako obvyklým datům plateb jsou 7 

k. 37 gr., přičemž mají 5 dní trhat hrách a odevzdat 24 slepic a na místo snopné roboty 

mohou odevzdat 93 kop snopů.127  

Pro obec Oukřtalov, zde uváděn jako Oukšťalov, je zapsán počet všech osob 96 

a z toho hospodařících 3 a to: Bečka, Vaněk a pustý Mrázovský.128  

V Počepicích pak nalézáme první zmínku o rodu Martínků na zdejším území. 

Jde o rolníka na živnosti zkaženého Marka Martínka. Tím však neříkám, že jde o předka 

Františka Martínka z Oukřtalova. Počet všech žijících je zde dále 421 osob z toho 17 

hospodařících.129  

 

Josefský katastr jakožto katastr založený na přímém měření v terénu platil pouze 

mezi léty 1789 – 1790, tedy jeden rok. Po návratu k užívání Tereziánského katastru byl 

vytvořen nový katastr a to tereziánsko-josefský katastr, který platil od roku 1792 až do 

roku 1860. 130  Tedy do počátku využívání stabilního katastru, kterýžto je dalším 

dokumentem pro náš výzkum důležitým. 

  

Na základě přesného soupisu a vyměření půdy vznikl za Františka I. stabilní 

katastr. Šlo o vědecké velkoměřítkové mapové dílo, jejímž základním měřítkem bylo 

zobrazení 1: 2880. To vycházelo z požadavku: „aby se jedno dolnorakouské jitro (tj. 

                                                 
126 LISÁ, E. 1951:Berní rula, kraj Vltavský, Praha, Státní pedagogické nakladatelství. 
127 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko II. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 110. 
128 LISÁ, E. 1951:Berní rula, kraj Vltavský, Praha, Státní pedagogické nakladatelství. 
129 LISÁ, E. 1951:Berní rula, kraj Vltavský, Praha, Státní pedagogické nakladatelství. 
130 
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=CUZK&PRARESKOD=0&MENUID=10017&AKCE=
DOC:20-KATASTR_HISTORIE 
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čtverec o straně 40 sáhů) na mapě zobrazilo jako jeden čtvereční palec (1 sáh = 6 stop, 1 

stopa = 12 palců, 40 sáhů x 6 stop x 12 palců = 2880)“.131  

V Čechách vznikal stabilní katastr mezi lety 1824 - 1843. V této době došlo 

k viditelnému označení hranic, jež nám mohou být i dnes nápomocny. I očíslování 

parcel zůstává mnohdy v platnosti dodnes. Katastr takto vytvořený měl platnost až do 

konce roku 1927, kdy ho oficiálně nahrazuje pozemkový katastr. 

Jak zní informace na internetových stránkách stabilního katastru: „Takové 

katastrální mapy (zpravidla v měřítku 1:2880) jsou platné na cca 70 % území dnešního 

státu“.132 

 

Na mapách stabilního katastru z roku 1839 nenalézáme na námi sledovaném 

území cestu s číslem 385, která vede z Nechvalic do Počepic a která se o pár stovek 

metrů dál spojuje s cestou vedoucí ke Skuhrovu. Cesta je tedy starší než mlýn, kterému 

se tak zde naskytly vhodné podmínky pro výstavbu. Mohl být tedy využíván obyvateli i 

z těchto osad. Nabízí se tak i poměrné srovnání využití jednotlivých mlýnů, což však 

dalece překračuje rámec mého studia.  

Na Nechvalickém potoce nejsou viditelné žádné překážky v jeho toku. Na území 

mlýna a v jeho okolí jsou převážně pozemky vedené jako pastviny s čísly: 281, 283, 297, 

280 a orné půdy s čísly 301a 285. Viz příloha číslo 2. 

 

 V novém mapování z roku 1890 se pak na mapě objevuje na parcele číslo 281 

budova s číslem popisným 27. Je to tedy první zaznamenání našeho mlýna v mapě. 

Navíc je zde patrné, že došlo k rozdělení pozemku číslo 301. Viz příloha číslo 3. 

 

Evidence nemovitostí a vedení katastru bylo během 1. sv. války silně zanedbáno 

a na většině území bohužel nedošlo ani v letech po válce k zásadní nápravě.  

Pozemkový katastr, který upravoval zákon č. 177 ze dne 16. prosince 1927 vešel 

v platnost roku 1928.  

                                                 
131 
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=CUZK&PRARESKOD=0&MENUID=10017&AKCE=
DOC:20-KATASTR_HISTORIE 
132 
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=CUZK&PRARESKOD=0&MENUID=10017&AKCE=
DOC:20-KATASTR_HISTORIE 
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Prvotní účel jeho spolehlivého a detailního vedení měl sloužit účelům daňovým. 

Brzy se však z něj stal dokument právního a hospodářského významu. Kromě map 

obsahoval pozemkový katastr, také písemné výkazy a sbírky listin. Poskytoval 

informace nejen o výměru a majiteli pozemku, ale i její využití a jakostní stupeň 

pozemků ve škále 1 – 9.  

Své podrobné udržování a aktuálnost ztratil až během roku 1938. Přičemž rok 

1956 znamenal pro pozemkový katastr absolutní konec v jeho údržbě. Nicméně 

katastrální zákon č. 177/1927 byl zrušen až v roce 1971.133  

Jeho značně kvalitní zobrazení v mapách odpovídalo měřítkům 1:1000 či 1:2000. 

Čemuž by měla odpovídat i mapa pozemkového katastru skuhrovského mlýna a jeho 

okolí. Mé měření v terénu však tomuto měřítku zcela neodpovídá. V pozemkovém 

katastru má totiž budova mlýna č.p. 27 rozměry 6 metrů x 12 metrů, což neodpovídá 

přímo naměřeným 9,3 x 9,6 metrům. Zde bych však viděla problém i v těžké 

prostupnosti současného terénu mnou měřeného území. Více příloha číslo 4.  

 

Je tedy zarážející, že právě tyto mapy nám nakonec nejvíce přibližují skutečnou 

podobu mlýna a jeho okolí, na níž poukazují i terénní relikty v oblasti mlýna. Právě na 

mapě z pozemkových knih není patrná jen budova mlýna, ale i další dvě budovy. Je 

tedy patrné, že tyto budovy vznikly později než samotná budova mlýna. Přesné datování 

však pouze z kartografických pramenů zjistit nejde a tuto informaci nám neposkytly ani 

materiály archivní. Přesto se nezdá pravděpodobné, že by budovy vznikly déle než 

v letech 30., neboť po požáru mlýnské budovy, jakožto obytné, není již důvodu stavět 

zde jiná stavení hospodářská. Jejich vznik bych tedy určila mezi léta 1890 a 1924. Pro 

dané období se mi pro dané území nepodařilo nalézt další mapy. Toto tvrzení však 

prozatím zůstane pouhou hypotézou.  

 

Na pozemkový katastr dále navázala evidence nemovitostí. Výsledky jejího 

zaměřování však byly sloučeny do jednotného souvislého zobrazení. Proto se po roce 

1989 stal pozemková katastr důležitým zdrojem informací o vzhledu původních parcel.  

 

                                                 
133 
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=CUZK&PRARESKOD=0&MENUID=10017&AKCE=
DOC:20-KATASTR_HISTORIE 
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Nově zřízený katastr nemovitostí České republiky se tak začleňuje do systému 

pozemkových knih a pozemkového katastru. Zákon č. 120/2000 stanovil, že katastr je 

veden jako informační síť o území celé České republiky.134 Díky jeho nynější podobě, 

je možné ho nahlížet na dálku za pomoci počítačových prostředků. Tento systém navíc 

umožňuje zjistit nejen dnešní podobu pozemků, ale i současné majitele. V současnosti 

vlastní mlýn a pozemky s ním spojené v rozloze 7, 5 ha tři majitelé. Jde o potomky 

posledního majitele mlýna, uveřejnění jejich jména však nepovažuji za etické. 

 

Koryto potoka vedené pod číslem 390 se nezměnilo stejně jako členění a 

označení okolních parcel. Jako parcela číslo 27 není nyní označena pouze budova mlýna, 

ale i ostatní dvě budovy a prostor mezi nimi. Hranice budovy v mapě v podstatě 

kopírují postavením budovu mlýna a zbylé dvě budovy s prostorem mezi nimi. Tedy 

jakýsi dvůr. Viz příloha číslo 5. 

  

Na internetových stránkách katastrálního úřadu jsem pro úplnost navíc získala i 

statistické údaje o dnešní podobě obce Skuhrov k.ú.: 723169 vedené ke dni 27.4.2009. 

Dnes se zde nalézá 32 parcel na 816 395 m², zastavěné plochy na 2 4078m². Z toho je 

25 obytných domů s číslem popisným, 1 rodinný dům s číslem popisným, 6 rodinných 

rekreačních domů, 2 domy k bydlení bez čísla popisného či evidenčního a 4 jiná stavení 

taktéž bez číselného označení. Přičemž mezi objekty určené k bydlení, tedy zastavěné 

plochy a nádvoří, patří náš mlýn dodnes.135  

   

Nádrž je ale již evidována jako lesní pozemek, tedy jako les. Tento pozemek 

s číslem 281/1 má 1 044 m². Nicméně se zdá, že část nádrže sahala i na pozemek číslo 

279, dříve také 283, který je ale také veden jako les a má rozlohu 2 513 m². Z potoka 

byla do nádrže vedena voda i přes pozemek číslo 280 s 360 m², který je veden jako 

ostatní plocha, neplodná půda. Všechny výše uvedené pozemky, jak jsem již 

naznačovala jsou ve skutečnosti zalesněné. Tento fakt je patrný na přiložených 

fotografiích.  

                                                 
134 
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?TYPPRAC=CUZK&PRARESKOD=0&MENUID=10017&AKCE=
DOC:20-KATASTR_HISTORIE 
135 Na parcele číslo st. 27 a to bez čísla popisného a čísla evidenčního. 
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Další parcelou v okolí mlýna je pak pozemek s číslem 283/3 vedený jako ostatní 

plocha. Zbylé pozemky zůstaly stejné, jaké je najdeme na pozemkovém katastru.  

 

Nalezneme samozřejmě i mapování bez vztahu k daňové soustavě.  

Takovouto mapou je například Müllerova mapa Čech. Jde o mapu vytvořenou 

Janem Kryštofem Millerem narozeným 15.3.1673 v Norimberku. Tento vojenský 

inženýr, který zemřel 21.6.1721, ovlivnil svými mapami celou budoucí kartografii.136 

Müllerova mapa byla sice dělána formou „a la vue“ tedy od oka, ale brala velký zřetel 

jak na komunikace, řeky, potoky, umělé strouhy, tak i na budovy jakými byly kostely a 

mlýny. 

 Mapování bylo zahájeno roku 1712 a dokončeno v listopadu 1717. Přičemž 

zrevidování bylo hotovo až roku 1720. Mapa byla vydána v měřítku 1:320 000 v počtu 

25 listů. Přičemž kompletní název této mapy je: Mapa geographica regni Bohemiae in 

duodecim circulos divisae cum comitatu Glacensi et districtu Egerano adiunctis 

circumiacentium regionum partibus conterminis ex accurata totius regni perlustratione 

et geometrica dimensione omnibus, ut par est, numeris absoluta et ad usum commodum 

nec non omnia et singula distinctius cognospenda XXV sectionibus exhibita a 

Joh.Christoph Muller, S.C.M. capitan.et ingen A.C.MDCCXX.137 

 Pro naše účely je však tato mapa příliš stručná a zmiňujeme ji pouze jako 

důležitý přelom v kartografii.  

  

Právě na ní totiž v mnohém navazují další mapovací akce na území Čech.  

 I. vojenské mapování, tzv. Josefské, jejíž přesný název zněl: Válečná mapa Království 

českého 1:28 800. Šlo na svou dobu o poměrně podrobné mapování našeho území. Díky 

svému důrazu na komunikace i s jejich sjízdností, vodní toky, využití půdy a významné 

budovy lze tyto mapy využít i pro srovnání období před a během průmyslové revoluce. 

Neboť vznikali od 60. let 18.století. Přesto zde ještě nenalezneme podrobnosti podstatné 

pro určení situace na území skuhrovského mlýna. Budova zde však zakreslena není 

žádná.  

 

                                                 
 
137 http://mapy.vugtk.cz/muller/index.php?rs=2,  
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II. vojenské mapování, tzv. Františkovo, proběhlo v letech 1842 – 1852.138 Její 

měřítko je 1:2880. Nicméně vychází ze Stabilního katastru s kterým se časově 

překrývaly a jenž má měřítko 1:2 880. Přesnost map se tak oproti I. vojenskému 

mapování zpřesnila. Obsah map je však vesměs podobný. Přesto nám tyto mapy o naší 

oblasti zájmu mnoho neřeknou.  

Na této mapě jsou již patrné oba sousední mlýny. Stejně jako další mlýn 

v Počepicích tzv. Zelenků. Patrná je i cesta z Nechvalic do Počepic. Nad níž se však 

vyskytuje i jiná cesta, která je vyznačena daleko výrazněji. Na samotném místě 

budoucího mlýna jsou vyznačeny pouze pastviny. Viz příloha číslo 6.  

 

Důležitým kartografickým materiálem pro nás je III. vojenské mapování, které 

proběhlo v letech 1874 – 1880,139 neboť na něm je náš mlýn již zaznamenán a to včetně 

zakreslené budovy mlýna. Nejsou zde však další budovy, jejichž zbytky lze na místě 

nalézt. Patrná zde navíc není ani vodní nádrž. Při tomto měření bylo nahrazeno původní 

měřítko poměrem 1:25 000.140 Zobrazení reliéfu a komunikací v této mapě doznalo také 

značného zlepšení.  

Stejně jako náš mlýn je zde i mlýn nechvalický a to pod označením mlýn Holubice. 

Další mlýny jsou zakresleny stejně jako v dvou předešlých mapování. Vyznačen je zde 

navíc i užitkový tok vody včetně nádrže. Viz příloha číslo 7.  

 

Další pro nás důležitou mapou je Wasserübersichtskarte z roku 1890. Jde o 

vodopisnou mapu katastru Sedlčanského sloužící k evidenci a zaměření vodních toků a 

na nich stojících mlýnů. Ta byla součástí vodních knih psaných od roku 1870. Přičemž 

byla vydána v měřítku 1:72 000. Dnes se nachází v okresním archivu v Příbrami. Vodní 

knihy sloužily jako veřejné knihy, obsahující právní nároky na užívání vody a práva 

vztahující se na vodní toky. Viz příloha číslo 23. 

 

Zcela jiným kartografickým materiálem, jež jsem v našem zkoumání použila, 

jsou letecké snímky z Vojenského topografického ústavu v Dobrušce.  

                                                 
138 MATOUŠEK, V. 2006: Třebel. Obraz krajiny s bitvou. Praha, Academia. s.42. 
139 http://mapy.vugtk.cz/specialky/index.php?rs=2,  
140 MATOUŠEK, V. 2006: Třebel. Obraz krajiny s bitvou. Praha, Academia. s.43. 
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Ty se začaly na našem území v malém pořizovat již v letech 1936 – 1938 a od roku 

1946 se začalo mapovat prakticky celé naše území. Bohužel snímky okolí skuhrovského 

mlýna pořízené od 50.let nám mnoho neřeknou o podobě budov a vodní nádrže, neboť 

toto území již bylo zalesněno. Mladší snímky toho území se v Dobrušce bohužel 

nenalézají.  

Spíše srovnávací význam pak pro nás má mapa ČSR 1:75 000 zřejmě z roku 

1943, kterou sem nalezla na internetových stránkách s adresou: www.mapyopevneni.cz, 

kde je uváděna jako mapa opevnění a zároveň jako mapa železniční. Tato mapa ze 

čtyřicátých let stále nese značku mlýnského zařízení v místě stání našeho mlýna. 

Komunikace vedoucí v jeho okolí bychom tu však už hledali jen ztěží. Viděla bych v 

tom tedy pouhou návaznost na mapy starší. Tuto mapu však budu brát pouze jako 

orientační, neboť jsem se s ní setkala pouze v internetové podobě.  

 

 

Archivní prameny 

 

Jak jsem již uvedla, tato práce se opírá především o terénní, kartografické a 

archivní prameny. Přičemž právě ty poslední zmíněné nám mohou poskytnout nejvíce 

podrobných informací. Na závěr je uvádím proto, že mohou být také nejvíce zavádějící.  

Právě na ně jsem se obrátila jako na poslední proto, aby mi nezužovaly pohled 

na daný problém. Studium terénních a hlavně kartografických navíc pomáhá blíže určit 

sledovanou oblast archivních dokumentů. Jejich studium se tak stává přehlednější a 

jasnější.  

Archivní prameny jsem čerpala přímo z fondů Státního okresního archivu 

v Příbrami.  

Následující řádky jsou spíše přehledem mnou využitých pramenů, než přiblížení 

konkrétních informací o našem mlýnu a jeho začlenění do širších souvislostí.  

 I zde jsem se soustředila pouze na informace vztahující se ke skuhrovskému 

mlýnu a jeho nejbližšímu okolí. Dále obci Skuhrov a tedy i Počepicům, pod které 

Skuhrov spadá. Jelikož jsem se také snažila získat informace o majitelích mlýna, 

neopomněla jsem ani obec Oukřtalov, z níž pocházel jeho stavitel František Martínek z 

Oukřtalova.  
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Přesto že jsem si myslela, že jde o úkol ve skrze jednoduchý, nejsou relevantní 

prameny pro toto „nedávné“ období nikterak bohaté.  

 

Mezi mnou nahlížené prameny patřila kronika obce Počepic, pořízená v letech 

1905 – 1932, v které jsem očekávala krom konkrétních informací o mlýnu a jeho 

vlastníků i kontextuální informace.  

V knihách protokolů jsem dále hledala možná usnesení o mlýnech, jakým může 

být prodej či přestavba mlýna. Stejně tak jsem hledala nejrůznější zmínky o majitelích 

mlýna. V tomto ohledu mi byly značně nápomocné seznamy osob bydlících v obci. Od 

roku 1880 byly totiž každých deset let obnovovány seznamy obyvatel. 

Mými rukami prošly také evidence pozemků, parcelní protokoly a nejrůznější 

cechovní dokumentace jako jsou registra učedníků, tovaryšů a mistrů, jejich pokladní 

knihy a vandrovní knížky, učební smlouvy, seznamy a zápisy o schůzích. Samozřejmě i 

zde na Sedlčansku existovalo Společenstvo mlynářů, pekařů a příbuzných živností. 

Poněkud zvláštního a značně subjektivního charakteru jsou nejrůznější písemné 

pozůstalosti, z kterých jsem nakonec využila pouze vzpomínkovou pozůstalost Václava 

Chmátala.  

 Pokud pak jde o prameny věnující se pouze samotným mlýnům, pak 

nejzákladnější informace přinášejí samozřejmě vodní knihy a jejich sbírky listin, map a 

projektů. Vodní knihy jsou systematicky vedeny od roku 1872. Součástí vodních knih 

bývají jasné projekty nově budovaných děl. Ty se však pro Petřinův mlýn v archivu 

nezachovaly. Důvodem může být to, že projekty mohly být po schválení stavby 

vráceny.141  

  

Prameny archivní podoby, týkající se výhradně mlýnům, jsou také tzv. 

produkční tabely z let 1752 – 1756. 142  Jsou v nich zaznamenáni lokality s vodními 

mlýny, jejich konkrétní počet a další informace jako například počet kol a jiné bližší 

informace. Pro naši lokalitu a období jsou však vzhledem ke svému časovému 

ohraničení nedůležité. Stejně jako například gruntovní knihy mlýnů či inventární popisy 

velkostatků.  

                                                 
141 Státní okresní archiv Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 12. 
142 KŘIVANOVÁ, M. 2002: Mlýny a mlynářství v historických pramenech. In: Vodní mlýny.  
     Vysoké mýto, Okresní muzeum ve Vysokém Mýtě. s 37. 
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Ty se v minulosti věnovali také pouze mlýnům. Podobně jako například soupis 

vodních mlýnů z roku 1704.143  

  

 Pokud jde o informace ohledně vzhledu mlýna, kterému především jsem se až 

doposud věnovala, nacházíme ve vodních knihách rozporu plné informace. Této 

problematice se však budeme věnovat až v kapitole věnující se vzhledu skuhrovského 

mlýna. Kde uvidíme, že údaje, které se nalézají ve vodních knihách neodpovídají naším 

terénním výstupům.  

 Ani jeden mnou využitý pramen se navíc nezmiňuje o jiných budovách, krom 

samotného mlýna, který měl sloužit též jako obytné stavení.  

  

Na základě zjištěných informací se tak dále pokusíme zjistit 

nejpravděpodobnější vzhled mlýna a jeho okolí, tedy vzhled parcel číslo 281, 280 a 279.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 KŘIVANOVÁ, M. 2002: Mlýny a mlynářství v historických pramenech. In: Vodní mlýny.  
     Vysoké mýto, Okresní muzeum ve Vysokém Mýtě. s 39. 
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Skuhrovský mlýn  

 

Lokalita Sedlčanska  

 

Město Sedlčany se nachází zhruba 55 km jižně od Prahy a tvoří přirozené 

centrum regionu sedlčanského. Leží tedy ve středním Povltaví, jehož bylo v minulosti 

správním centrem.  

Po roce 1850 byl vytvořen Sedlčanský okres z bývalých panství a velkostatků. 

Ten rozlohou odpovídal cca 34 000 ha. V okrese se dle statistik z roku 1921 nalézalo 4 

000 obydlených domů s 5 203 rodinami a 23 195 obyvateli.144 Přičemž roku 1850 to 

bylo 25 272 obyvatel. Od roku 1900 do 20. let 20. století pak zdejší kraj ztratil více než 

9% populace. Obyvatelstvo zde žijící bylo veskrze české národnosti a 

římskokatolického vyznání.  

 

Prosperita regionu je spjata s koncem středověku, kdy město mělo právo soudní 

a hrdelní. Díky Oldřichu z Rožmberka navíc roku 1418 získalo právo na vaření piva a 

sladovnictví, právo trhové, cechovní, celní a mýtné.  

Další rozvoj regionu je spojen s osobou Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, který 

v obci Křepenice v poslední třetině svého života zbudoval prosperující panství. V této 

době zde bylo také vystavěno množství rybníčků, které trvale změnily ráz zdejší krajiny.  

Je to navíc doba, kdy se region začíná věnovat především polnímu hospodaření, 

kterýžto charakter si uchová až do konce 2. světové války.  

Po nástupu Lobkowiczů na Vysoký Chlumec dochází postupně k rozšiřování 

chlumeckého velkostatku a daleké okolí se stává jeho součástí. Polyxena z Lobkowicz 

totiž po Bílé hoře postupně skupuje řadu statků, jež byly zkonfiskovány odsouzeným 

českým pánům a rytířům.145  

Z hlediska novověku a období industrializace by se dal Sedlčanský kraj 

charakterizovat jako region v mnoha ohledech nerozvinutý a chudý. Je pro něj 

charakteristické zevrubné držení se tradic a dlouhodobé přežívání starších výrobních 

postupů a technologií.  

                                                 
144 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko II. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 24-25. 
145 HABART, Č. 1994: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko IV. díl. Sedlčany, AlfaPrint. s. 73. 
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To vše se samozřejmě promítá i v obcích Skuhrov, Počepice a Oukřtalov, které 

se pod správu Vysokého Chlumce dostávají roku 1609. 146 

Obec Skuhrov se nalézá zhruba 10 km jihozápadně od Sedlčan. V minulosti to 

tedy znamenalo necelé 2 hodiny pěší cesty. Osada se dělí na dvě části. Jeho dolní díl 

bývá nazýván „V chalupách“ a horní lidé jednoduše označují jako Skuhrov. Obec měl 

údajně založit ve 13. století zeman Skuher. Skuhrovský mlýn leží jižně pod oběma 

částmi vsi. 

 Severozápadně od Skuhrova, ve vzdálenosti 1 km, pak leží ves Počepice, jako 

jeho správní jednotka. Jedná se o starobylou obec, o níž jsou doloženy záznamy již 

z počátku 13.století, kdy také vladyka Ctibor z Počepic užíval erb čápa s černými 

křídli.147  

 Ves Oukřtalov leží další 1 km jihozápadně od Počepic. Jedná se o starou rozlehlou ves, 

která se skládá z horního a dolního Oukřtalova. Protéká jí Bratřejovský potok, u nějž 

zřejmě stával zdejší mlýn.  

 

Co se z pohledu historického vývoje zdá jako nedostatek, tedy jakási stagnace 

kraje, jeví se pohledem dnešního člověka jako přednost. Zdejší krajina si totiž dokázala 

ponechat svůj původní venkovský vzhled a divoký ráz. Toto pahorkovité území je stále 

ještě plné nejrůznějších roubených budov a odlehlých samot, poukazujících na život 

z konce 19. století.  

 

 

Stavitel František Martínek z Oukřtalova 

 

Stavitelem mlýna byl pan František Martínek z Oukřtalova. Ten v červnu roku 

1876 zakoupil od pánů Josefa Prožka, Antonína Pance a Františky Pancové ze Skuhrova 

parcely číslo 280, 281 a 301 v blízkosti Nechvalického potoka v obci Skuhrov.  

František Martínek byl vyučený mlynář pocházející z obce Oukřtalov, která jest 

od Skuhrov vzdálena necelé 2 km. Narodil se roku 1843 v rodině mlynáře Vojtěcha 

                                                 
146 HABART, Č. 1994: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko IV. díl. Sedlčany, AlfaPrint. s. 242. 
147 HABART, Č. 1994: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko IV. díl. Sedlčany, AlfaPrint. s. 233. 
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Martínka narozeného roku 1811.148 Krom něj a otce byli roku 1870 v domě číslo 9 

v Oukřtalově hlášeni ještě jeho matka Anna narozená roku 1823 a sestra Josefa, která 

přišla na svět roku 1851.149  

Krátce po vyučení se mlynářskému řemeslu nastoupil pan Martínek roku 1864, 

tedy v 21 letech, do vojenské služby v Táboře, kde sloužil téměř 11 let u pěšího pluku 

číslo 75 a po té ještě dva roky u zemské obrany číslo 46, kde sloužil jako praporčí. Ze 

služby byl definitivně propuštěn 31.7. 1876. Jako voják tak strávil celých 12 let 9 

měsíců a 2 dny. Roku 1876 získal na tažení v Itálii vyznamenání za věrnost.150  

   Pozemky určené ke stavbě mlýna tedy zakoupil ještě v době služby. V této době 

měl již vlastní rodinu a sice manželku Annu narozenou roku 1854 v nedalekých 

Nechvalicích a jedno pětileté dítě.151 Přičemž jak sám uvádí, se musel starat o svého 

otce, kterému již na vlastní obstarání síly nestačily.  

 V žádosti o povolení provozování živnosti mlynářství zaslané dne 12.7.1879 c. k. 

okresnímu hejtmanství v Sedlčanech navíc uvádí, že je netrestaný a nikdy 

nevyšetřovaný.  

 Jak dále uvidíme stavba mlýna nešla úplně hladce a byla provázena různými 

komplikacemi. Přesto pan Martínek mlýn zhruba po deseti letech jeho užívání prodává. 

Důvody, kterého k tomu vedli můžeme jen hádat. Snad to byla špatná hospodářská 

situace nejen regionu, ale celé Evropy. Či případné osobní důvody, které jen těžko 

odhadneme. Každopádně někdy po roce 1901152  přechází mlýn do vlastnictví pana 

Petřiny153 a František Martínek se se svou manželkou Annou zřejmě vrací zpět do své 

rodné vsi Oukřtalova. Tam jsou totiž roku 1910 oba dva hlášeni.154 Zde je třeba ještě 

připomenout, že budova číslo 9 v Oukřtalově je vedena ve vodních knihách jako mlýn, 

který měl původně držet pan Albert Martínek.155 Je pravděpodobné, že po něm ho držel 

otec Františka Martínka mlynář Vojtěch Martínek, který zde však uveden není. Po 

Albertovi Martínkovi uvádějí vodní knihy až samotného Františka Martínka.156  

 
                                                 
148 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 17. 
149SOA Příbram. Seznam osob bydlících v obci rok 1870-1921, Obecní úřad Počepice. 
150 Státní okresní archiv Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 17. 
151 SOA Příbram. Seznam osob bydlících v obci rok 1870-1921, Obecní úřad Počepice.       
152 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 53. list 449. 
153 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 220. 
154 SOA Příbram. Seznam osob bydlících v obci rok 1870-1921, Obecní úřad Počepice. 
155 SOA Příbram. Vodní kniha I., číslo položky 56. 
156 SOA Příbram. Vodní kniha I., číslo položky 56. 
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Okolní mlýny 

 

Mlýn měl tedy stát uprostřed cesty mezi Nechvalicemi a Počepicemi. Jeho 

prosperitu mu měla zaručit právě tato poloha. Od obce Nechvalic, respektive od 

hořejšího mlýna, je vzdálen necelý 1,5 km. Přesněji po potoce jde o vzdálenost 1, 2 km. 

K Počepicům je cesta dlouhá necelý 1 km a k dolejšímu mlýnu pak dalších 700m. Po 

potoce to činí vzdálenost 1,4 km. Od obce Skuhrov ho dělí vzdálenost 1 km. Přičemž 

cesta číslo 385, která ho s těmito osadami spojuje, byla v této době poměrně dobře 

sjízdná.  

Pokud jde o nejbližší konkurenci, nalézaly se v přímé blízkosti na přelomu 19. a 

20. století další 4 mlýny. Přičemž všechny stály na Nechvalickém potoce, jinak také 

nazývaném Setěkovském a Počepickém. Vezmeme-li to od Nechvalic po proudu, pak 

na ně narazíme v tomto pořadí:  

Prvním byl mlýn „Holubice“ v Nechvalicích. Jeho stáří se klade do založení 

samotné osady. Původně patřil k tvrzi vladyků Divišů z Nechválic. Tento mlýn na 

počátku 20. století dosahoval vodní síly 4.90 HP.157 Vůči skuhrovskému mlýnu jde o 

mlýn hořejší. V době stavby skuhrovského mlýna ho vedl mlynář Rubant z čísla 1 a 

později Václav Pešta. 

Druhým mlýnem je „náš“ skuhrovský mlýn.  

Třetím pak je mlýn, jež stojí přímo v Počepicích u rybníka „Návesníku“. Jde o 

starobylý mlýn vystavěný spolu s tvrzí pro potřeby místních rytířů Počepických, proto 

mnohdy bývá označován jako panský.158 Vůči skuhrovskému mlýnu jde o mlýn dolejší, 

který do roku 1896 vlastnil mlynář Koupený.159 Ten ho roku 1896 prodal Lobkowiczům, 

kteří sídlili na Vysokém Chlumci za 10 000 korun.160 Ti ho dále přebudovali roku 1901 

na sádka.161 Původně měl pouze český kámen se stoupami a olejnou, která poháněla dvě 

kola.162 

Čtvrtým mlýnem je mlýn s číslem popisným 32 nazývaným „U Zelenků“, stojící 

na konci Počepic. Z jmenovaných mlýnů je dodnes nejzachovalejší a také nejznámější. 

                                                 
157 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 220. 
158 SOA Příbram. Vodní kniha I., číslo položky 53. 
159 SOA Příbram. Vodní kniha I., číslo položky 53. 
160 HABART, Č. 1994: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko IV. díl. Sedlčany, AlfaPrint. s. 240. 
161 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 53. list 16-17. 
162 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 53. list 16-17. 
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Zmínka o něm pochází již z roku 1617 a jeho síla byla 4.10 HP.163 Tento mlýn měl 

český i francouzský kámen a dvě stoupy, které poháněly dvě kola.164 Někdy po roce 

1898 ho od mlynáře Zelenky kupuje mlynář Koupený a po něm mlynář Litoš,165 který 

se stává zřejmě nejúspěšnějším mlynářem Svrchnického potoka počátku 20. století.  

Mlýn u Zelenků předčí svou slávou pátý mlýn svrchnického potoka. Nalézá se 

jižně od Bláhovy Lhoty a jde o jeden z nejstarších mlýnů v Čechách. Jeho vznik se 

datuje na samý počátek 16. století. 166  Kamenný vstup do mlýnice nese vytesaný 

letopočet 1508. Dalším údajem je nápis 1855 zachovaný na čele moučnice.167 K tomuto 

mlýnu v minulosti patřila pila, ale ta roku 1791 vyhořela. Zaznamenaná síla byla 2 HP. 
168 Mlynářem na přelomu století byl pak majitel mlýna pan Sosnovec.169  

  Dalším nejbližším mlýnem v okolí byl, již zmíněný mlýn v obci Oukřtalov č. p. 

9, který shodou okolností vlastnila rodina Martínkova a po roce 1903 sám František 

Martínek.170 Vodní kniha však nezaznamenává, zda a jak mlýn do roku 1903 fungoval. 

Jak již bylo zmíněno, Vojtěch Martínek nebyl již na konci 70. let 19.století pracovně 

aktivní a František Martínek měl pouze sestru. 

Mlýny jsou vyznačeny v příloze č. 23 a to v katastrálních územích Nechvalic 

XX, Skuhrova XLII a Počepic XXXI. 

 

 

Stavba skuhrovského mlýna 

 

Pokud jde o samotnou stavbu mlýna, musím předem upozornit na nesrovnalost 

v čase vzniku skuhrovského mlýna. V zřejmě nejkvalitněji propracované regionální 

literatuře Čeňka Habarta nalezneme údaj o „dřívějším majiteli“ Martínku z Oukřtalova, 

který měl mlýn vlastnit v letech 1870-1890. Tuto informaci musíme vzhledem k výše 

                                                 
163 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 220. 
164 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 54. list 493. 
165 Ten ho vlastní nejdéle do roku 1901, kdy vede spor s chlumeckým velkostatkem pro založení mlýna.  
      Viz vodní kniha položka 54. 
166 SOA Příbram. Vodní kniha I., číslo položky 55. 
167ŠTĚPÁN, L., KLIMEŠOVÁ, H., URBÁNEK, R. 2008: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách II.   
     Praha,  ARGO. s. 41.  
168 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 220. 
169 SOA Příbram. Vodní kniha I., číslo položky 55. 
170 SOA Příbram. Vodní kniha I., číslo položky 56. 
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uvedeným informacím z vodních knih označit za chybnou, ač jsem z ní původně 

vycházela.  

 

František Martínek nepochybně pozemky zakoupil za účelem stavby mlýna. 

Neboť již 21.6.1876 zasílá „Slavnému c.k. okresnímu hejtmanství v Sedlčanech“ žádost 

o výstavbu mlýna na vyvýšené parcele 281.171 Následně pak 17.7.1876 svou žádost, 

doplněnou o vyžádané údaje, opakuje spolu s prosbou o zařízení komisionálního zřízení 

a „politické“ povolení k stavbě mlýna na výše uvedených pozemcích.172  

 

 Podle Martínkova popisu měl mít skuhrovský mlýn pouze jedno vodní kolo na 

svrchní vodu pro jedno mlýnské složení. Voda k němu měla být vedena za pomoci 

náhonu, vedoucímu od středu potoka číslo 390, na místě tehdy stojícího jezu, který ležel 

naproti Martínkovu pozemku číslo 301. Více příloha číslo 3 a 8. 

Náhon měl ústit do malé nádržky stojící v blízkosti mlýna a dále vést na 

mlýnské kolo usazené na budově mlýna. Přičemž stavení plánoval Martínek postavit od 

západu k východu. Pod mlýnem pak měla být vytvořena stoka, odvádějící využitou 

vodu zpět do jalového potoka.173 Tento původní nákres, který v této souvislosti přiložil 

se bohužel ve spisu nedochoval. Nicméně dle popisu můžeme předpokládat, že 

odpovídal nákresu z 10.11. 1876. více příloha číslo 8.  

 Délka stavby byla prvotně plánována na 6 sáhů, tedy necelých 11 metrů, a její 

spád na 5 loket tedy cca 4 metry. Přičemž součástí mlýnské budovy měla být i obytelná 

část.174  Sám Martínek o ní píše: „ Mlýn tento bude velikou výstavbou, jakou obce 

Skuhrov a Nechvalice potřebny“.175 Zdá se tedy, že spoléhal na melivo z těchto obcí a 

podobně vzdálené Počepice příliš v potaz nebral. Ostatně při dané hustotě mlýnů v této 

obci se není čemu divit.  

  

  Rozhodnutí o stavbě mlýna mělo padnout 28.8.1876 v 9 hodin na místě, 

prozatím budoucí stavby. Přičemž mělo probíhat dle obvyklé praxe. Informaci o konání 

řízení zveřejňoval starosta obce, který také na žádost c. k. okresního hejtmanství 

                                                 
171 SOA Příbram. Vodní kniha I., číslo položky 72. 
172 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 8-9. 
173 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 8-9. 
174 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 14. 
175 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 8-9- 
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obesílal zainteresované osoby. Těmi v případě mlynářů bývaly horní a dolní mlynář a 

samozřejmě sousedé.  

Dle §33 živnostenského řádu 42 mohl každý svobodně vyjádřit své námitky vůči 

stavbě a to jak v písemné tak i ústní podobě na místě jednání.  

 Na samotné jednání se tak v určený den dostavil pan starosta obce Počepic, 

František Martínek176, a stanovení úředníci c.k.hejtmanství. Jako zainteresovaní pak 

žadatel František Martínek, hraniční soused Josef Viterna a hořejší a dolejší mlynář.  

  Jednání však pro pana Martínka neskončilo dobře, neboť okolní mlynáři podaly 

námitek stejně jako obecní zastupitelé. Pan Josef Viterna navíc projevil obavu 

z možného znehodnocení svých pozemků vinou zatopení.  

  Mlynář Martínek navíc nepodal žádných důkazů, že nebude svazovat vodu, skrz 

jeho pozemky protékající, a tak poškozovat dolejšího mlynáře i obec Počepice a tedy že 

mlýn nebude ohrožovat „obecné dobré“.177  

V polovině října téhož roku je mu například vytknuto, že nepodal žádných 

nákresů o spotřebě vody. V žádosti z června uvádí pouze informaci, že využije množství 

vody potřebné pro jedno vodní kolo, a tak není ani možno určit množství vody, jež bude 

smět mlýn využívat. Rozjíždí se tak kolotoč dokumentace a vysvětlování.  

 Konečně 16.11.1876 podává c.k. okresnímu hejtmanství Martínek podrobný 

popis budoucího stavení včetně přiloženého projektu, který vyhotovil 10.11.1876 

stavitel František Hašek. Viz příloha číslo 8.  

Dle tohoto dokumentu měla být stavba 9 sáhů dlouhá, což je zhruba 16 metrů a 

3,3 sáhu široká, tj. 6 metrů.178 Stavba se tedy oproti původním plánům měla zvětšit 

zhruba o pět metrů. Její postavení však na projektu odpovídá původní orientaci 

z východu na západ. Jinak se ale plán stavby a dalšího mlýnského zařízení nezměnil.  

 Množství vody vypočtené pro využití stroje je v tomto spise uvedeno ve výměře 

9 krychlových stop. Je to tedy množství zásadně neovlivňující chod dolejšího mlýna. 

Navíc dolní mlynář Koupený měl právo v obdobích sucha využívat vodu z rybníka 

Počepického, na níž měl dle vodního práva nárok. Stejně tak nijak nepříznivě neovlivní 

ani přívod vody do Počepického rybníka. Nádrž, kterou plánoval postavit ostatně 

neměla být nikterak velká a po využití mlýnským kolem se voda vracela zpět do potoka 

                                                 
176 Jde o pouhou schodu jmen starosty Františka Martínka a stavitele mlýna č. 27 Františka Martínka.   
177 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 12. 
178 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 14.  
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a tedy se nikterak neztrácela. Zdá se tak, že námitky mlynáře Koupeného se týkaly spíše 

osobního prospěchu než skutečných hrozeb.  

 Martínkovým plánem navíc bylo vytvořit okolo strouhy val, který měl zabránit 

nežádoucímu unikání vody. . Pozemek pana Viterny s číslem 300 tak měl být v bezpečí. 

Ostatní okolní pozemky pak patřily samotnému Františku Martínkovi. Přičemž nelze ani 

předpokládat, že by po výstavbě voda vystupovala výrazně nad své koryto  

  Na výše zmíněném projektu z 10.11.1876 je také patrný náhon v délce 116,5 

metrů, rozkládající se na parcelách číslo 280 a 281. Jeho šířka odpovídá necelému 1,5 

metru. Přičemž se postupně směrem k mlýnu rozšiřuje až na 5,4 metru. Jeho hloubka je 

projektována na 60 cm a její celkový spád od zájezku k mlýnskému zařízení dosahuje 4 

metrů.179  

Mimo jiné zde najdeme i polohopis sousedních mlýnů, jejichž přesnost stvrzují svými 

podpisy představení obcí Nechvalic a Počepic.  

  

Jelikož však již v tomto ročním období panovalo špatné počasí a sníh 

nedovoloval kvalitní měření, bylo zaměření stavby a další jednání odloženo až na 

květen a červen roku 1877,180 kdy došlo k definitivnímu povolení stavby a odstranění 

předešlých námitek.  

  

Jak se zdá faktickým stavitelem mlýna, byl sám František Martínek. Jako autora 

samotného mlecího zařízení ho však určit nemůžeme. Stavění si svépomocí mlecích 

strojů je v tomto období již krajně neobvyklé. Nicméně ne nemožné. V tomto období 

však většinou tuto práci vykonávali sekerníci, jakožto odborní stavitelé mlýnských 

zařízení.  

 Protokol z jednání z 26.8.1880 popisuje mlýnské zařízení jako 

jednokolové s jedním mlýnským složením. Kolo bylo 2,2 metry vysoké a 0,78 m široké.  

 

Budova mlýna byla postavena, jako přízemní stavení. Materiál na něj využitý 

bylo převážně dřevo, neboť krom kamenných základů a podzemních prostor šlo o 

stavbu roubenou.181 Jako krytina na ní pak byla využita šindel.182  

                                                 
179 Více příloha číslo 8.  
180 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 16. 
181 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 16. 
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Nelze přesně určit kdy Martínek se stavbou začal ani kdy ji přesně dokončil, 

neboť v nalezených materiálech najdeme řadu nesrovnalostí. Tak například 12.7.1879 

zasílá Martínek c. k. okresnímu hejtmanství prosbu o povolení provozovat živnost 

mlynářskou ve svém novém mlýně, s vysvětlením, že už mu nezbývají žádné peníze.183 

Zároveň ale v tom samém listě dodává, že stavba ještě není dokončena. Přičemž ale 8.8. 

téhož roku posílá starosta Počepic František Martínek přímluvu o povolení výstavby 

mlýna pana Františka Martínka z Oukřtalova. 184  Načež dostává v prosinci kladnou 

odpověď c.k hejtmanství, které se však znovu domáhá vyjádření od sousedních 

mlynářů.185 Ti však opět podávají stížnosti. Je tedy s podivem že mlynář Martínek ve 

svých dopisech k c.k. okresnímu hejtmanství často zdůrazňuje, že sousední mlynáři se 

stavbou souhlasí.  

Nicméně dolejší mlynář pan Koupený se opět odvolává na právo vodní a ve své 

stížnosti obviňuje pana Martínka ze zadržování vody. Právě podle tohoto listu je patrné, 

že již mlýn v této době běžel.186  

K věci mlýnu se vyjadřuje i nový horní mlynář pan Pešta. Ten rovnou 

argumentuje tím, že pan Martínek: „věc v mém řemesle kazí a odbírá mi mletí“.187 

Přičemž se ale také odvolává na vodní právo. Obě tyto námitky však starosta Počepic 

zpochybňuje. Stížnosti mlynáře Pešty v podstatě ani nebere v potaz, neboť nejde o 

připomínky adekvátní. Jako horního mlynáře ho nijak mlýn ve vodním právu nemůže 

omezit. 

Zajímavě ale reaguje na připomínky mlynáře Koupeného. Jeho právo na vodu 

nikterak nezpochybňuje. Upozorňuje ale na skutečnost, že Počepický rybník, z nějž 

Koupený vodu využívá, je neustále bez potřebného množství vody. Hladina rybníka se 

snižuje i častým odebíráním rybničního bahna a tak mlýn číslo 31 neustále stojí a není 

schopen mlít. To jsou také důvody, proč zpochybňuje tuto připomínku a naopak 

                                                                                                                                               
182 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 27. 
183 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 17. 
184 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 19. 
185 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 21. 
186 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 22. 
187 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 23. 
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Martínkův mlýn považuje za věc, která bude přínosem, neboť ho nebude toliko zužovat 

nedostatek vody a zvýší se konkurence a tedy zkvalitní služby. 188 

Díky výše uvedenému bylo definitivně 26.8.1880 na místě povoleno panu 

Martínkovi provozovat mlynářskou živnost. Přičemž okolní mlynáři trvají na tom, aby 

se všechny budoucí úpravy mlýna děli pouze na základě jejich povolení.189  

Navíc se v protokolu z tohoto jednání uvádí, že se pan František Martínek 

zavazuje nahradit případně zvyklé škody hraničnímu sousedovi Josefu Pancovi z čísla 

1.190  

Přesto, že mlýn pravděpodobně již nějakou dobu fungoval, povolení se mu 

dostalo až na konci srpna. Mlýn v této době měl zřejmě podobu, jež je patrna na nákresu 

v příloze číslo 9.  

 O rok později však již mlynář Martínek plánuje přestavbu mlýna a celého 

mlýnského zařízení. Základem celých úprav má být snaha zvětšit vodní kolo 

z původních 2.2 metrů na 4 metry. Současné kolo dle jeho úsudku totiž nestačí na výkon 

mlýna. Navíc po zvětšení kola by bylo možno k mlýnu připojit ještě jedno složení. Aby 

však vůbec bylo možno kolo zvětšit, musel být také zvýšen přívod vody na kolo.  

Martínek tedy plánoval zvětšit vodní nádrž, okolo níž chtěl vystavět 4 metrový 

hliněný val, který měl být široký 0,45 metru.U strouhy by pak zvýšil výšku břehů z 0,35 

na 0,65 metru.191 Toto vyvýšení bylo po té provedeno prohloubením strouhy a nikoli 

zvýšením jejich břehů.  

K tomu bylo navíc potřeba zbudovat 5 metrů dlouhý a 1.655 metrů široký 

kamenný zájezek.192 Budoucí výšky vodního toku tak byly následující: dno odvodní 

strouhy mělo mít u stavidla 1.843 metry, dno trouby v nádržce u stavidla má dosahovat 

výšky 3.4 metry.193  

 Tyto technické údaje vyvolaly obavy v sousedních mlynářích, kteří se začali 

odvolávat na protokol ze dne 26.7.1880, ve kterém si osobovali právo na odsouhlasení 

všech změn, jako podmínky svého předchozího souhlasu.194  

  

                                                 
188 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 25. 
189 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 27. 
190 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 27. 
191 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 31. 
192 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 38. 
193 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 38. 
194 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 38. 
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Ke konečnému souhlasu, který Martínek 28.10.1881 od c.k. okresního 

hejtmanství získal, mu značně dopomohl odborný posudek od přísežného inženýra 

Edwarda Dellina. Ten pocházel z Prahy a byl sedlčanským hejtmanstvím přizváván 

k technickým jednáním ohledně mlýnů.195  

Dobrozdání sepsané dne 23.10.1881, nenašlo žádných důvodů bránících 

plánované přestavbě.196 Viz příloha číslo 12.  

 Kdy přesně k úpravám došlo není již zaznamenáno. Ostatně rokem 1881 

prakticky veškeré písemnosti a dokumentace vodní knihy pro tento mlýn končí.  

  

 

Přestavba 

 

Původní vzhled mlýna a jeho nejbližšího okolí jsme z části popsali již výše. Je 

zde však mnoho nesrovnalostí, které se právě zde pokusíme odstranit. Popisovat 

budeme pravděpodobný vzhled mlýna po jeho plánované přestavbě. Ta přihlédneme-li 

ke kapitole věnující se terénnímu zkoumání nepochybně proběhla. Do jaké míry však 

plány odpovídaly skutečnosti je problém vysledovat a to díky zmíněnému nedostatku 

kvalitních pramenů a samozřejmě i rozsahu předkládané práce.  

 Pak-li že původní plány stavby odpovídaly skutečnosti, muselo dojít v rámci 

dalších úprav po roce 1881 k celkové přestavbě mlýnské budovy a nejen mlýnského 

zařízení. Pak by se relikty patrné v terénu téměř shodovaly i se zmíněnými plánovanými 

přestavbami a úpravami.197 Došlo by tam tedy k časovému překrytí budov, bez plánů 

dnes již zcela neodlišitelných.  

  

 

Budova mlýna, č.p. 27 

 

Původní stavba měla být dlouhá bezmála 16 metrů.198  V trénu je však dnes 

patrných pouze deset metrů. Zbytek základů by se však mohl ztrácet pod terénem.  

                                                 
195 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 38. 
196 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 40-43. 
197 Viz příloha č. 8.  
198 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 14. 
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Na původní tvar nás upozorňují zachovalé základy v blízkosti potoka, zhruba 

v místech, kde mělo stát původní kolo velké 2,2 metru a mlýnice. Viz příloha číslo 8. 

Kamenné základy by pak bylo možné využít i při přestavbě, která část mlýnské budovy 

zjevně kopírovala. A to přesto, že mlýnské stavení bylo po přestavbě situováno podél 

jalového potoka a nikoli již kolmo k němu. Na místě byla naměřena šířka zaniklé 

budovy v nejširším místě na 9,6 metrů a délka stavení na 9,2 metrů. Nicméně na všech 

mapách konce 19. století je budova obdélníkového tvaru a tedy délka budovy byla 

pravděpodobně delší.  

 Změříme-li si budovu na mapách pozemkového katastru, vyjde nám šířka 

budovy 6 metrů a délka zhruba 12 metrů. To odpovídá skutečnosti, odečteme-li od 

naměřené šířky původních základů mlýna, jež zasahovaly směrem k potoku za více než 

3 metry původního stavení. Pak opravdu přestavená budova mlýna mohla odpovídat 

údajům v pozemkovém katastru.  

Na něm je také patrné zápraží, jako prostor před vchodem, který byl překrytý 

střechou a mohl složit i jako místo společenské, jak tomu v minulosti bývalo. 199 Zápraží 

v našem regionu v podstatě zastávalo stejnou funkci jakou mají dnešní terasy. Tento 

prostor měl u námi sledovaného stavení rozměr 1,5 metru na 2 metry a nalézal se 5,2 

metry od návodní zdi a 4,5 metru od protější štítové zdi.200 Přičemž se nacházel na 

straně budovy sousedící s Nechvalickým potokem. Směřoval tedy ze dvora. Od tohoto 

zápraží je pak rybniční hráz vzdálena 8 metrů. To je vzdálenost, kterou jsme původně 

v terénu určily jako vzdálenost od konce budovy, nebo-li od zadního štítu. Z toho nám 

vyplívá, že druhá polovina budovy od zápraží směrem k nádrži, byla zřejmě zasypána. 

A my jsme tak v terénním zkoumání zaznamenali pouze polovinu budovy.  

Vzhledem k tomu, že měření na konci 19.století, již bylo kvalitní a že nám stopy 

v terénu nijak nevyvracejí skutečnost, že mlýnská budova po přestavbě měla skutečně 

12 x 6 metru, budeme tuto informaci brát za platnou.  

 

Pokud jde o materiál využitý k stavbě nové budovy, můžeme předpokládat, že i 

přestavené stavení bylo dřevěné, roubené. To je sice pro konec 19. století a tento region 

již netypické, nicméně jelikož mlýn do základů vyhořel201, zřejmě pravdivé. Kamenná 

                                                 
199 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko II. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 12. 
200 http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Mapa.aspx?typ=KU&id=723151 
201 SOA Příbram. Kronika Počepic 1905-1932. strana 65 b.  
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byla pouze návodní zeď a zadní část budovy mlýnice, jejíž spodní podlaha byla 

zapuštěné do země.  

Střechu zřejmě pokrývala, stejně jako u původní budovy, šindel jako obvyklá 

krytina zdejšího regionu.  

Je pravdou, že mlýny patřily k nejzdobnějším budovám lidového stavitelství, 

nicméně jelikož se nám nepodařilo nalézt žádný nákres, podobu mlýna a její zdobení 

nemůžeme určit.  

 

Budova samozřejmě stála ve značném terénním rozdílu, více než dvou metrů 

mezi úrovní mlecí podlahy, kam se skládalo zrno a dolní podlahy. Přední štítová zeď 

sousedila s vodním kolem a zadní s nádrži. Můžeme předpokládat, že obytná část byla 

umístěna v zadní straně mlýnské budovy, tj. co možná nejdále od místa mlýnice. To 

byla obvyklá praxe při stavbách mlýna, jejichž součástí byla obytná část.202  

 

Těžko určit přesnou velikost mlýnice. Nicméně hlavní hřídel zasahovala do 

mlýnice minimálně za dva metry a při stavbě nového mlýna na jejím prostoru nebylo 

většinou šetřeno. Můžeme také předpokládat, že s ní sousedila kuchyně, jejíž komín tak 

mohl byl přístupný zároveň z mlýnice. To by však potvrdil až archeologický průzkum, 

při němž by bylo možné nalézt základy komína.  

Vnitřek mlýnské budovy tak můžeme bez bližšího průzkumu jen stěží 

rekonstruovat. Nicméně šlo o budovu poměrně rozsáhlou mající 72 m². Obytná část se 

pak mohla skládat, srovnáme-li ji s regionálním stavitelstvím, ze světnice, místně 

označované jako seknice,203 a komory. Jelikož šlo o stavbu velkou, mohla obsahovat i 

menší síň a ložnici.  

 

Je také pravděpodobné, že krom vchodu ze zápraží, tedy směrem od potoka, se 

nacházel, jak tomu u obytných mlýnů často bývalo, ještě vchod z mlýnice. Ten by pak 

byl směrován k ostatním budovám, tedy jakoby do dvora.  

 

 

                                                 
202 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
      s. 98. 
203 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 13. 
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Budova číslo 2, 3 

 

Nevíme, kdy přesně došlo ke stavbě dalších budov. Nicméně, když roku 1890 

František Martínek prodává mlýnskou budovu i okolní pozemky,204  nejsou ještě na 

námi sledovaných mapách vyznačeny.  

Postavili je zřejmě až další majitelé. Tedy buďto pan Petřina, který mlýn držel 

od roku 1890 do roku 1912 či jeho nástupce pan Bílý, jež ho roku 1918 prodal Josefu 

Pancovi ze Skuhrova č.p. 1, který byl hraničním sousedem pozemků patřícím 

k mlýnu.205 Jeho rodina si tyto pozemky včetně stavení drží dodnes.  

Krom výše vyloučeného Františka Martínka můžeme zřejmě vyloučit i 

posledního majitele Josefa Pance neboť ten měl svůj rozsáhlý statek přímo v obci 

Skuhrov a neměl tak důvod ho štěpit na menší části. Že další budovy postavil pan 

Petřina či pan Bílý by potvrzovalo i to, že se budovy objevují v mapách pozemkových 

knih, někdy mezi léty 1890 a 1924, kdy mlýn vyhořel.  

 

Budovu, kterou jsme si výše označili jako budovy číslo 2, jsme na místě za 

pomoci kvalitně zachovaných základů naměřili na 4,3 x 4,7m a v pozemkovém katastru 

na 4,4 x 4,7m. Můžeme tak usoudit, že jde o její skutečné rozměry. K čemu mohla 

sloužit, lze jen těžko určit. Jediné, co můžeme říci s jistotou je, že nešlo o obytnou 

budovu, což vylučují její rozměry. Navíc není určena ani jako obydelné stavení 

v pozemkovém katastru. Nabízí se tedy možnost, že šlo o kůlnu či o ustájení domácí 

zvěře. Na stodolu jde totiž o stavení značně malé.  

 

Další budovy s pracovními čísly 3 a 4, můžeme určit pouze jako jediné stavení, 

které skutečně bylo rozděleno na dvě části, jak jsem uvažovali v kapitole o terénním 

zkoumání. K tomuto zjištění jsme dospěli na základě pozemkového katastru, kde je 

vyznačena pouze jediná budova o přibližných rozměrech 18 metrů délky a 8 – 9 m šířky.  

Budova stojí na místě, kde vadla původní cesta číslo 385. Tato situace je patrná na 

příloze číslo 4.  

                                                 
204 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 220. 
205 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 220. 
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Ani tato budova nebyla určena jako stavení vyhrazené k bydlení. Mohlo by jít 

tedy buďto o stodolu či o větší ustájení domácí zvěře.  

Dle terénního průzkumu bylo zjištěno, že šlo o dvě vnitřně oddělené celky. To je 

však typické, jak pro stodoly, tak pro chlévy. Nelze přesně zjistit ani zda šlo o budovu 

kamennou či dřevěnou, opět se zachovaly pouze základy a kamenné ohraničení do 

výšky dvou kamenů a přibližné výšky 40 cm. V regionu se nicméně již stavěly v tomto 

období kamenné budovy a to včetně chlévů.  

Je samozřejmě možné, že k dvoru patřily i holubníky, kurníky a jiné dřevěné 

stavby, které je však již nemožné vypátrat.  

Stejně tak není jisté, zda byl dvůr ohrazen či ne. Patrný zůstal pouze kamenný 

nájezd do dvora mezi budovou mlýna a třetí budovou.  

 

 

Vodní cejch (fix) 

 

Mezi mlynáři a jinými uživateli vody vznikaly velmi často spory o vodu, což je 

patrné ve Vodních knihách. Těmto sporům měly předcházet popřípadě je řešit tzv. 

vodní cejchy neboli fixy. Vodní cejch určoval maximální výšku vodní hladiny, kterou 

mohl daný mlýn zadržet. Tedy výšku vodní hladiny přidělenou vodním právem. 

Přičemž jejich usazování je v Čechách známé již od 15.století.206 

I dle současného vodního zákona o ochraně množství vod § 36 a minimálnímu 

zůstatkovému průtoku: „ Vodoprávní úřad může uložit vlastníkovi vodního díla za 

účelem kontroly dodržování minimálního zůstatkového průtoku povinnost osadit na 

vodním díle cejch nebo vodní značku a povinnost minimální zůstatkový průtok 

pravidelně měřit a podávat příslušnému správci povodí zprávy o výsledcích měření.“207 

  

Zasazování fixu nebylo pouhou formalitou. Jeho zřízení bylo vždy provázeno 

jasně danými postupy a k jeho zasazení byli vždy přizvány jak zainteresované osoby, 

                                                 
206 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
      s.154. 
207 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
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jako okolní mlynáři a sousedé, tak i mnoho osob úředních a samozřejmě i techničtí 

znalci. V případě mlýna č.p. 27 ve Skuhrově to byl již zmiňovaný inženýr Dellin.208  

Místo, kde se fix zasazoval, bylo komisí pečlivě voleno, neboť nemělo být 

nikterak poškozeno a neměla být možnost změnit jeho výšku. Bylo tedy třeba 

eliminovat úmyslné i náhodné poškození.209 Zde velkou úlohu hrály přírodní vlivy. 

 Vodní cejchy byly nejčastěji zasazovány do země a přikrývány drny. Jen 

minimálně se zřizovaly na sloupcích. Lze je také nalézt na skalách u nádrží či na 

samotných budovách mlýna. Právě jejich „schování“ pod drn zajišťovalo: „aby nemohly 

zamrznout do ledu, který by je mohl zvednout nebo s cejchem odplavat.“210 Stále zde 

však zůstávalo nebezpečí sesuvu půdy při břehu nádržky.  

 

Pozornost si vodní cejchy zaslouží zejména proto, že mnohdy poskytují jediné 

informace o mlýnu a jeho vodním právu. Tím, že byly často umísťovány pod terén, 

bývají leckdy jediným konkrétnějším dokladem krajiny o její mlynářské minulosti. 

Jelikož ale bylo mlynářské zařízení včetně nástrojů často značně drahé, odnášeli si je 

z opuštěných či nečinných mlýnů okolní mlynáři, pro které však cejch neměl žádnou 

cenu. Nalézt vodní cejch navíc nebývá toliko náročné, neboť místo fixu bylo ve vodních 

knihách vždy poměrně přesně zaznamenáno.  

 

Dle § 23 vodního zákona ze dne 28.8.1870 a v souladu s usnesením ze den 30. 9. 

1872 zemského zákona bylo na 23. 5. roku 1881 zřízeno jednání o zařízení normálního 

znamení k vodnímu stroji Františka Martínka.211  

  Fix byl zasazen 2.8.1881 na pozemku číslo 283 a to ve vzdálenosti 2,5 metru od 

koleje cesty číslo 385, 22 metrů od rohu mlýnského stavení, tedy budovy č.p. 27 a 1 

metru od vodní nádržky.212  

K jeho zasazení byl využit žulový sloup 1,3 metru dlouhý a maximálně 25 cm 

široký.213 K němu pak byla připevněna dubová ramena o délce 0,95 metru a šíře 13 – 14 

                                                 
208 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 1. 
209 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 1. 
210 ŠTĚPÁN, L. 2002: Vodní mlýny jako objekty průzkumů. In: Vodní mlýny. Vysoké mýto,  
      Okresní muzeum ve Vysokém Mýtě. s. 16. 
211 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 1. 
212 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 3. 
213 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 3. 
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cm.214 Sloup byl zasazen do připravené jámy. Údaj o její hloubce se nezaznamenal, ale 

vzhledem k praxi zasazování fixů, můžeme předpokládat, že ramena hraničila s půdou. 

Na sloup pak byly dle obvyklého předpisu zaznamenány iniciály současného majitele 

mlýna a rok zasazení cejchu. Tedy sloup nesl údaj F.M. 1881. Doprostřed vrcholku 

sloupu pak byl upevněn 16 cm dlouhý železný hřeb s 5 cm čtverhrannou hlavicí.215 

Právě vrcholek této hlavy byl určujícím bodem vodního práva. Jeho vzhled bych tedy 

přirovnala k cejchu z Křižánek, jež ve své publikaci Dílo a život mlynářů a sekerníků 

uvádí Luděk Štěpán na straně 155. 

Z jednoho statického bodu nivelizačního stroje byly určeny následujíc výšky:  

dno trouby mlýnské u stavidla v nádržce na 3,4 m a na normální cejch pak 0,465m.  

Dno mlýnské trouby se tak nalézalo 2,935 m pod normálním cejchem.216 

 

Na výše určeném místě nebylo možné takto popsaný cejch nalézt, jelikož tento 

údaj se týká původní stavby mlýna a tedy i starší menší nádržky. Ta měla stát blíže 

Nechvalického potoka a při přestavbě se rozšiřovat směrem k cestě č. 385. Vodní cejch 

tak musel být po přestavbě přemístěn. Bohužel místo zasazení nového fixu, nebylo ve 

Vodní knize zachováno. Je však pravděpodobné, že byl zasazen opět do okolí vodní 

nádrže, kde byl veřejně přístupný.  

Mezi nádrží a potokem se dnes nalézá žulový sloup, který však nenese, žádné 

znaky po nějaké úpravě. Nenalezneme na něm žádné otvory po hřebech či připevněních.  

Je však možné, že cejch se na svém místě nalézá stále a je tedy bližším terénním 

zkoumáním dohledatelný.  

 

Pravděpodobná podoba vodního cejchu u mlýna č.p. 27 ve 

Skuhrově. 
                                                 
214 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 3. 
215 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 3. 
216 SOA Příbram. Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č. 72. list 2. 
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Poslední majitel Josef Panec 

 

Pan Josef Panec byl majitelem jednoho z největších hospodářství v okolí. Je 

například zakladatelem Dobytčí pojišťovny v Počepicích vybudované v roce 1913.217 

Jeho jméno je vůbec zmiňováno v souvislosti s mnoha spolky v Počepicích.  

Do mlýna údajně Josef Panec docházel pouze v období, kdy se mlelo a jinak se on a 

jeho rodina živili především rolnictvím. To však v neúrodných letech byla běžná praxe 

u většiny mlýnů. V 20. letech 20.století si mlynáři například stěžují na vysoké daně, 

které nejsou schopni platit, neboť v posledních letech melou maximálně 2-3 měsíce 

v roce.218 Přesto 26.4. 1922 Josef Panec přijímá do učení Ladislava Šulce a to na dobu 

tří let.219 Šulcovo učení však bylo přerušeno zničením mlýna rok před vyučením. 

 Josef Panec navíc zmodernizoval zdejší zařízení mlýnice. Nechal v mlýně 

vystavit zařízení z porcelánovými stolicemi a zcela odstranil starší francouzský 

kámen.220 Porcelánové stolice byly určeny k mletí obzvláště jemných pšeničných mouk. 

Místní lidé tak získali možnost mlít pšeničnou mouku v blízkosti svého hospodářství. 

Ostatně doprava v tomto období nebyla ještě nikterak snadná. Obilí a mouka se 

přemisťovaly za pomocí spřežení či pouze trakařů.  

 V noci ze dne 14.7 na 15.7.1924 zasáhl mlýn blesk, který způsobil požár.221 

Jelikož byl mlýn dřevěný, vyhořel až do základů a nikdy již nebyl obnoven. Ostatně 

oheň bývá častou příčinou zániku mlýnů, jejichž zařízení je vesměs zcela dřevěné.  

 Kdy zanikly ostatní budovy můžeme jen hádat. Pokud byly dřevěné, mohly 

shořet spolu s mlýnem. Také však mohlo dojít k pozvolnému pustnutí a druhotnému 

využití stavebního materiálu.  

 

 

 

 

 

                                                 
217 HABART, Č. 1994: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko IV. díl. Sedlčany, AlfaPrint. s. 241. 
218 SOA Příbram. Společenstvo mlynářů a příbuzných živností Sedlčan, Protokoly o schůzích 1917-1945. 
219 SOA Příbram. Společenstvo mlynářů a příbuzných živností Sedlčan, Protokoly o schůzích 1917-1945.  
      s. 151. 
220 HABART, Č. 1998: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko I. díl. Sedlčany, Pražská edice. s. 220. 
221 SOA Příbram. Kronika Počepic 1905-1932. strana 65 b. 
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Závěr  

 
 Předkládaná práce měla být skromným pokusem o příspěvek k vědění o období 

industrializace českých zemí. Skromným příspěvkem není jen vzhledem k svému 

rozsahu, ale i díky svému zaměření na výhradně Sedlčanský region. Konkrétně na mlýn 

v obci Skuhrov p.č. 27222 s přihlédnutím na jeho okolí.  

  

Ačkoli námi sledovaný mlýn nebyl v provozu ani půl století a „nezažil“ tak 

nejrůznější přelomová období, které jsme zmínili v kapitole věnující se historii 

mlynářství, nedá se označit jeho studium za zbytečné.  

Naopak studium jednoho mlýna v takto relativně krátkém období nás může 

upozornit nejen na průběh jeho funkčnosti, který je srovnatelný s ostatními mlýny, ale 

především i na jeho netypičnost. Ta byla v případě tohoto mlýna v mnoha ohledech 

prokázána. Konzultace s panem Luďkem Štěpánem, zřejmě největším současným 

odborníkem na problematiku mlýnů v Čechách, potvrdila, že mlýnské zařízení bylo 

z přesně nezjištěných důvodů v mnoha ohledech zbytečně předimenzované.  

V rámci srovnání s ostatními mlýny, které v této době vznikají se zjevně jednalo 

o projekt nedostatečně promyšlený.  

 

Zarážející je například to,  že mlýn byl vybudován jako tradiční české mlecí 

zařízení v době, kdy již nastupují mimo jiné válcové mlecí stolice. Ty jsou ostatně v 80. 

letech 19.století naprosto běžné. 223  

Počet mlýnů navíc v této době v podstatě stagnuje a pouze se vylepšují. 

Koncentrace mlýnů je totiž vysoká. Vznikají-li mlecí mlýny, jde vesměs o 

poloumělecké a umělecké mlýny, či o něco později o mlýny tovární.   

Z hlediska technologie jde tedy o stavbu poměrně zastaralou, která navíc vzniká 

v období silné mlynářské konkurence.   

Samozřejmě zde by se naskýtala jako vysvětlení ona hospodářská stagnace a 

snad i zpožděnost regionu, na kterou jsem upozornila již v úvodu. Tato hypotéza  se 

                                                 
222 V současnosti již nejde o číslo popisné 27, ale o parcelu číslo 27. 
223 ŠTĚPÁN, L., KLIMEŠOVÁ, H., URBÁNEK, R. 2008: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách II.  
      Praha, ARGO. s. 63. 
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nyní jeví pouze jako poloviční pravda a to z několika důvodů.  Okolní mlýny byly v této 

lokalitě modernizovány skutečně až o pár let později a velké průmyslové mlýny začaly 

v tomto regionu vznikat zhruba 20 let po výstavbě skuhrovského mlýna. 

Přesto se na Příbramsku již vyskytovaly poloumělecké mlýny, které byly 

jakýmsi kompromisem mezi složením uměleckým, na které se často nedostávalo 

kapitálu, a tradičním mlýnem. 

I přesto, že zde tedy velké mlýny chyběly, nalézala se zde sice menší, ale o to 

hustější mlynářská konkurence. Ta se však projevuje v celých Čechách, neboť ještě 

v časech první republiky vytvářely mlýny více než trojnásobnou produkci skutečné 

potřeby mletí.224 Zde je však třeba si uvědomit, že během první světové války docházelo 

k obnově provozu malých mlýnů a snaze o jejich modernizaci.  

 

Zvláštní je však i přestavba mlýna, ke které došlo sotva rok po oficiálním 

zahájení provozu mlýna. Zdá se, že původně postavené mlecí zařízení s veškerým 

příslušenstvím bylo pro provoz nedostatečné či dokonce nevhodné a přestavba tak byla 

nutná. To by nás mohlo upozornit na případnou „neodbornost“ stavitele Františka 

Martínka. Tento fakt potvrzuje i již zmíněná netypičnost zařízení mlýna, jakým je 

například výše uvedená odtoková strouha. Za některými zvláštními relikty v terénu by 

se však mohla skrývat sama přestavba a využití bývalých prostor. To nám však 

komplikuje špatná čitelnost stavebních etap.  

Každopádně mlýn i po přestavbě vykazoval dosti netypické znaky. Tím byla ona 

strouha, která byla udělána zbytečně pracně a nákladně. V mlýně se dále nalézají i 

vyloženě nepraktické prvky jako je výše uvedený velký otvor pro hřídel.  

Luděk Štěpán v podstatě nenalezl žádný vodní mlýn srovnatelný s mlýnem 

skuhrovským. 

 

Pro tyto uvedené jevy bych se přikláněla k teorii, že František Martínek opravdu 

nebyl znalý hospodářské situace, která již v této době vyžadovala technologické inovace, 

ale ani tradiční stavby mlýna, který si vystavěl svépomocí.   

 To se jeví jako dosti zvláštní uvědomíme-li si, že pocházel z mlynářské rodiny. 

Nicméně vzhledem k jeho dlouhodobé vojenské službě, na kterou nastoupil po vyučení, 
                                                 
224 ŠTĚPÁN, L., KŘIVANOVÁ, M. 2000: Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Praha, ARGO.  
      s. 266. 
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to není nemožné. Ostatně mnozí mlynáři využívaly při budování mlýnských zařízení 

pouze práce sekernické. 

 

Nesmíme navíc opomenout ani celkově špatnou hospodářskou situaci 70. let 19. 

století. Tuto krizi odstartoval pád na Vídeňské burze v roce 1873. K tomu si přidejme 

nejistou politickou situaci a značnou nadvýrobu produktů v průmyslovém i 

zemědělském sektoru. Začala tak doposud nejhorší hospodářská deprese, která končí až 

roku 1879. Tento rok však neznamená vzpruhu pro zemědělství a zvláště ne pro drobné 

živnostníky, kteří nadále přicházejí o práci. Z hlediska světového hospodářství tak jde o 

značně nevýhodnou dobu pro akci jakou je stavba mlýna.  

K nepříznivé hospodářské situaci se navíc přidává i výše prokázané vylidňování 

venkova, které souvisí s průmyslovou revolucí a tedy i urbanizací. Jde o skutečnost, 

která na chod mlýna měla také jistě negativní vliv. 

 

Důvody stavby mlýna byly tedy zjevně z části ryze osobní. František Martínek, 

který se vrátil z vojenské služby, využil vhodných pozemků nedaleko svého bydliště, 

které se mu naskytly ke koupi a začal zde jednoduše provozovat řemeslo, kterému se 

v minulosti vyučil a jež provozovali i jeho předkové. Spíše se zde nabízí otázka, proč 

tento „kumšt“  neprovozoval v mlýně své rodiny v Oukřtalově, kde se narodil a kam se 

na počátku 20. století opět vrátil. 

 

Stavbu mlýna a jeho fungování tak provázel nejen komplikovaný a poněkud 

zvláštní způsob stavby, ale i celkově nepříznivá hospodářská a sociální situace. 

Možná i to je důvod, proč se na něm za necelých padesát let vystřídali čtyři majitelé a 

proč mlýn po požáru v roce 1924 nebyl obnoven. Z dnešního pohledu šlo o špatný a 

nešťastný podnikatelský záměr. 

 

V souvislosti s výše uvedeným se domnívám, že tato práce potvrdila 

nepostradatelnost interdisciplinárního zkoumání a kombinaci pramenů. Bez jejichž 

propojení by se jen ztěží daly zjistit přesné změny při přestavbě mlýna. Stejně tak by se 
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obtížně dohledával i význam základů budovy námi označené číslem 3.225 Přičemž i 

jejich přibližné určení, ke kterému jsme dospěli my, by se tím značně ztížilo.  

Tato metoda má uplatnění právě v tomto časovém období, ve kterém máme 

dochovány všechny tři výše zmíněné druhy pramenů právě jen neúplně.  

 

Věřím, že práce prokázala i to, že mlýny jsou skutečným obrazem naší historie 

ve smyslu technologického pokroku lidstva, neboť právě na nich se celková 

modernizace společnosti projevovala ve venkovských oblastech, kterými Sedlčansko 

bezesporu bylo, nejdřív. Práce tedy potvrdila vliv hospodářství regionu, včetně 

komunikací, na chod dnes již ztrácejícího se mlýna.  

Tato skutečnost je dobře patrná právě na inovacích skuhrovského mlýna, který 

byl modernizován ve zlomových obdobích industrializace, ovšem s časovým odstupem, 

který ovlivňovala úroveň regionálního hospodářství, stejně jako ryze subjektivní 

důvody, mezi které patřil i majetek majitelů mlýna.  

 

Snaha, vytvořit kvalitativní popis skuhrovského mlýna a jeho následující 

zasazení do širších souvislostí, byla tedy úspěšná jen z části.  

Popis mlýna a jeho okolí, čímž míním především další stavení k němu náležející 

a jednotlivé překrývání staveb, je neúplný. Doplnění by však bylo možné za pomoci 

systematického archeologického průzkumu. K tomu je tato lokalita i poměrně vhodná, 

neboť jak jsem již uvedla, je ode vsi odlehlá a zalesněná. Přičemž stromy samotné 

mlýnské stavení prorůstají jen minimálně. Problémem je spíše postupné zanášení 

mlýnského stavení odpadem, které může některé relikty značně znehodnotit.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
225 Připomínám, že stavbu číslo 3 jsme určili jako stodolu a stáje. 
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 
 
Příloha č. 1 
 

 
 
 
Pohled od Nechvalického potoka na areál skuhrovského mlýny č.p. 27. s naměřenými 
údaji v terénu. 
 
V předu fotky je patrný prostor pro vodní kolo, lednice, a odpadní strouhy. Viditelný je 
zde i otvor pro hřídel. Na ní ústí modře vyznačený náhon.  
V pravé části fotografie je červeně vyznačená mlýnská budova. 
Nad ní je pak patrná budova číslo 2 a modře naznačená vodní nádrž.  
Na levé straně fotografie červeně vyznačená budova číslo 3.  
Za ní pak je viditelná silnice číslo 385. 
 
Foto: Šárka Janotová, červen 2008 
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Příloha č. 2 
 
 

 
 
Výsek z mapy stabilního katastru z roku 1834 pro katastr Počepický. 
Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální. Praha-Kobylisy. 
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Příloha č. 3 
 

 
Výsek katastrálního území Počepice, rok 1890.  
Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální. Praha-Kobylisy, 
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Příloha č. 4 
 

 
 
Pozemkový katastr, náhled na areál mlýna. 
Zdroj: htp://nahlizenidokn.cuzk.cz/Mapa.aspx?typ=KU&id=723151 
 
 
Příloha č. 5 
 

 
 
 
Náhled mapy katastru nemovitostí České republiky, katastrální území Počepice.  
Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/Mapa.aspx?typ=KU&id=723151 
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Příloha č. 6  
 

 
 
Detail listu II. vojenské mapování zaměřený na povodí Nechvalického potoka. 
Zdroj: Laboratoř geoinformatiky: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=500&lang=cs&z_width=800&z_new
win=0&map_root=2vm&map_region=ce&map_list=O_12_II 
1:28 800 
 
 
 
Příloha č. 7 
 

 
 
Detail listu III. vojenské mapování zaměřený na oblast povodí Nechvalického potoka. 
Zdroj: Laboratoř geoinformatiky: 
http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=500&lang=cs&z_width=800&z_new
win=0&map_root=3vm&map_region=25&map_list=4153_3 
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Příloha č. 8 
 

 
 
Dokumentace k stavbě vodního mlýna č.p.  27, vyhotovená 10.11.1876 Františkem 
Haškem.  
Zdroj: Státní okresní archiv Příbram. Obecní úřad v Sedlčanech, Sbírka listin a plánů 
ke vložce vodní knihy č. 72. 
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Příloha č. 9 
 

 
 
Nákres situace mlýna č.p. 27 ve Skuhrově a jeho okolí po přestavbě.  
Zdroj: Státní okresní archiv Příbram. Obecní úřad v Sedlčanech, Sbírka listin a plánů 
ke vložce vodní knihy č. 72. 
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Příloha č. 10 
 

 
 
 
 
Kniha cechovních artikulí sedlčanského 
cechu pekařského, perníkářského a 
mlynářského z roku 1721. 
Zdroj: Státní okresní archiv Příbram. 
Cechovní artikule cechu pekařského, 
perníkářského a mlynářského z roku 1721. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Příloha č. 11 
 

 
 
Ukázka listu z cechovních artikulí 
cechu pekařského, v minulosti 
sloučeného s cechem mlynářským.  
Zdroj: Státní okresní archiv 
Příbram. Cechovní artikule cechu 
pekařského, perníkářského a 
mlynářského z roku 1721. 
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Příloha č. 12 
 

 
 
Dobrozdání  
E. Dellina z 23.10.1881. 
Zdroj: Státní okresní archiv 
Příbram.  
Obecní úřad v Sedlčanech, 
Sbírka listin a plánů ke vložce  
vodní knihy č. 72. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Příloha č. 13  
 

 
Výpis vodní knihy mlýna 
v Oukřtalově č. 56 s jménem 
Františka Martínka. 
Zdroj: Státní okresní archiv 
Příbram. Obecní úřad Sedlčany, 
Vodní kniha I, číslo vložky 56. 
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Příloha č. 14 

 
 
Popis událostí požáru mlýna.  
Zdroj: Státní okresní archiv Příbram. Kronika obce Počepic z let 1905 – 1932.  
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Příloha č. 15 
 

 
 
Vzpomínky Václava Chvátala na to, jak se mlelo v Počepicích v letech 1888-1948. 
Zdroj: Státní okresní archiv Příbram. Písemná pozůstalost Václava Chmátala, 
Rukopisné vzpomínky o Počepicích.  
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Příloha č. 16 
 

 
Uveřejněné reklama v rolnických listech 
na inovovaný umělecký mlýn Zábřezký. 
Šlo o původně panský mlýn pocházející 
z 14.století.  
Zdroj: ROLNICKÉ LISTY, č. XV., 
1899. redakce: Antonín Vystyd. 
Hospodářský spolek politického okresu 
Sedlčanského. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha č. 17 

 
 
 
Stránka Rolnických listů věnující se reklamě. 
Výpis tržních cen z roku 1894, 1895.  
Reklama na hospodářské stroje F. Bartoše.  

Zdroj: ROLNICKÉ LISTY, č. XI., 1895. 
redakce: Antonín Vystyd. Hospodářský 
spolek politického okresu Sedlčanského. 
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Příloha č. 18 
 

 
 
Areál mlýnského dvora s cestou č. 385. Na fotografii jsou patrné základy budova č. 3. 
Foto:Šárka Janotová, únor 2009. 
 
 
Příloha č. 19 
 

 
 
Pohled na budovu č.2. Výška její zadní zdi odpovídá vnější výšce hráze. 
Foto: Šárka Janotová, květen, 2009. 
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Příloha č. 20 
 

 
 
Pozůstatek jezu vybudovaném na Nechvalickém potoku. 
Foto: Šárka Janotová,  únor 2009. 
 
 
Příloha č. 21 
 

 
 
 
Vodní nádrž mlýna. Pohled od stavidla  
Foto: Šárka Janotová, červen 2008.  
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Příloha č. 22 
 

 
 
Nákres nalezených zbytků budov, nádrže a jezu.  

1. Zbytky mlýnské budovy poukazující na její přestavbu  
2. Prostor lednice, kde byla nalezena zachovalá hřídel 
3. Budova v textu pracovně označována jako budova č. 2 
4. Budova v textu pracovně označována jako budova č. 3 
5. Bývalá vodní nádrž  
6. Zbytky jezu nahánějícího vodu do nádrže 
7. Most vedoucí přes otevřený náhon 

 
=ákres: Šárka Janotová 
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Příloha č. 23 
        

 
 
 
Mapa vodních toků s vyznačenými mlýny, Wasserübersichtskarte, z roku 1890,  
1:72 000 
Zdroj: Státní okresní archiv Příbram. Mapa k Vodním knihám okresu Sedlčanského. 
 

 


