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Ve starším hebrejském tisku je 
zpráva o rodinné tragédii, která 
se udála kdesi a kdysi ve Vádí Ce-
dron:

Dva bratři si vyšli na piknik, star-
ší Kain pekl obilné placky, mladší 
Ábel griloval jehněčí. Co se přesně 
stalo, není známo, dobový bulvár 
pouze barvitě líčí, že když se Kaino-
vi placky nějak připálily, popral se 
ze závisti se svým bratrem, praštil 
jej velkým kamenem, a když zjistil, 
že se bratr nehýbá, uprchl a více se 
k rodině nehlásil. Jako pozůstatek 
té rvačky nosil až do konce života 
na čele znamení. 

Soudobý zdroj si zřejmě s přes-
nými fakty neláme hlavu a nepo-
krytě straní Ábelovi, ze kterého 
dělá slabou oběť šikanování star-
ším bratrem. Ábel však byl Kainovi 
soupeřem nejméně rovnocenným 
(od čeho měl Kain jizvu?) a věkem 
starším (kočovné pastevectví bylo 
dříve, než usedlé obilnářství). 

Až teprve, když se lidé dokázali 
na nějaký čas usadit, mohli zrnka 
travin nejen sbírat a pojídat, ale 
i cíleně zasévat, trpělivě sledovat 
jejich růst, žnout a tepelně upra-
vená konzumovat.

Čas tepelné úpravy se jako u 

každé chemické i fyzikální reakce 
výrazně zkrátí, jestliže zvětšíme 
povrch upravovaného materiálu, 
jinak řečeno, jestli látku rozměl-
níme. K rozmělňování vypěsto-
vaných zrn používali lidé nejpr-
ve vlastního chrupu, později tzv. 
ručního mlýnku, který se vyvinul 
ze šutru valeného po jiném šutru. 

Tím se zabývaly především ženy a 
manželky, ale když se ukázalo, že 
tato práce je málo produktivní a i 
mnohoženství má své meze, bylo 
nutno vymyslet onačejší drtiče a 
mixéry. 

Vznikl žernov, jehož vrchní ká-
men při točení drtil zrno svou tí-
hou. K jejich pohonu se kromě 
manželek používali i další rodinní 
příslušníci, otroci i svobodníci. U 
nás si občas zamlel i kníže Václav.

S tím, jak se žernovy zvětšovaly, 
bylo nutno otroky nahrazovat do-
mácími zvířaty, kupř. voly. Vůl byl 
takový středověký traktor, a pro-
tože v Čechách bylo volů vždycky 
dost, platili jsme jimi své politické 
závazky vůči Evropě, kupř. za Vác-
lava a Boleslavů 300 ks ročně.

Tak tomu bylo za Římanů, za 
Keltů, za Germánů a u nás ještě za 
prvních Přemyslovců. Přemyslovci 
se snad díky těm volům stali věr-
nými spojenci středověkých císa-
řů, pomáhali jim dobývat italská 
města a prohrávat ve Svaté zemi. 
Přitom si všimli, že nejen bídní Sa-
racéni, ale už i Bavoři používají ke 
zpracování zrna vodní mlýny. 

Chytrá knížata do Čech a na 
Moravu hojně zvala mnišský řád 
benediktýnů, neboť byl nosite-
lem nejen křesťanských idejí, ale i 
technického pokroku. První vodní 
mlýny na Vltavě zřizoval Břevnov-
ský klášter už za Boleslava II., další 
mlýny měl klášter v Kladrubech, 
Úněticích, Louce, špitál sv. Jana v 
Praze, Vyšehradská kapitula, ka-
pitula ve Staré Boleslavi, Sázavský 
klášter a další. První zmínka o mlý-
ně ve střední Evropě je z roku 718 
(mlýn na Ohři).

Typ pohonné jednotky – vod-
ního kola se volil podle množství 
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vody, kterou měl mlýn k dispozici.
Nejstarším typem je kolo na 

spodní vodu, které vyžaduje větší 
množství vody a nekolísavou hla-
dinu. 

Někdy se mlýn stavěl na ponton 
nezávislý na výšce hladiny.

Mlýnům s kolem na vrchní vodu 
stačilo menší množství vody, byly 
však náročnější na technické pro-
vedení náhonu.

Kolo na střední vodu využíva-
lo současně pohybové i polohové 
energie a bylo předchůdcem tur-
bin. 

Provedení mlýnu záleželo i na 
technické zručnosti mlynáře. Vy-
učený mlynář (pan otec) musel 
být dobrým manažerem, techni-
kem, obchodníkem a ekonomem. 
Zpravidla měl za sebou vandr po 
mlýnech střední Evropy, kdy se se-
známil nejen se zkušenými kolegy, 
ale i s novinkami v oboru. K ruce 
měl pomocníky (mládky a stárky), 
učně (práška), musel vědět, kde 
se momentálně zdržuje nejbližší 
technik a opravář (sekerník), mu-
sel přijmout na stáž krajánka, mu-
sel umět jednat s jednoduchými 
venkovany i studovanou vrchnos-
tí a úřednictvem. Obvykle nebýval 
zatížen robotou a naturálními od-
vody, musel však být spolehlivý. 
Velmi často byl pověřován funkcí 
místního představeného, soudce 
a odborníkem na vodní hospodář-
ství a hastrmany.

Dobrý mlynář byl velmi ceněn a 
ohodnocován, nejčastěji poddan-
skou nezávislostí (třetím nejčas-
tějším českým příjmením je Svo-
boda). V předchozích kapitolách 
Mokrých dějin jsme zmínili, že tzv. 
přísežní mlynáři dbali na splav-
nost příslušného úseku řeky. Mly-
nářský cech prý obdržel znak již 
roku 1116, poté, kdy se kníže Vla-
dislav I. závěrem jedné bitvy s Uhry 
rozhodl takticky ustoupit. To však 
nechtěl připustit jakýsi Jiří, povo-
láním mlynář z Doupova, ve svém 
bílém oblečení vlítl mezi Uhry 
a mnoho jich rozsekal na cimpr 
campr. Když bylo po všem, vrátil 

se kníže opět na bojiště a chrab-
rému bojovníkovi uznale podával 
ruku. Teprve teď si mlynář všiml, 
že v řeži sám přišel o tři prsty. Aby 
svého pána nepotřísnil, stydlivě si 
krvácející ruku utřel do podolku. 
Knížeti se to líbilo, dal Jiřímu erb 
se třemi krvavými šmouhami a 
přidal správcování Žatecka.

Mlynáři ten 
znak užívají 
stále. O svých 
zásluhách, prá-
vech, pověstech 
i veselých his-
torkách si tak 
dlouho poví-
dali, až to jistý 
Karel Tůma začal psát do různých 
časopisů a posléze ve druhé polo-
vině devatenáctého století vydal 
celou sbírku „Z českých mlýnů“ 
(povšimněte si, že jsme se oblou-
kem dostali do období, které jsme 
v minulé kapitole opustili). 

PřeVORSKý�MlýN�NA�čeRTOVce

MlýN�NOuzOV

PlOVOucí�MlýN�V�PíŠťANecH

MlýN�dOlNí�bOuSOV
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V roce 1875 bylo u nás zazname-
náno 6940 mlýnů, z toho 4 lodní, 
40 větrných a 220 parních. To už 
bohatší mlynáři přecházeli na mo-
dernější zdroj energie, později i na 
elektřinu.

Dnes nám většinu vodních mlý-
nů připomínají místní jména sa-
mot, jezů a rekreačních oblastí: 
Horní mlýn, Dolní mlýn, Bílý mlýn, 
Bredův, Benešův, Zátkův, atd. 

V minulém století mnoho mlýnů 
zaniklo vyvlastněním po r. 1948 
a poslední ránu jim dala stavba 
přehrad. Příkladem je vltavský 
Šalounův mlýn v Purkarci. Z kdysi 
moderního mlýna, ve kterém bylo 
možno semlít několik druhů obilí 
současně, se r. 1950 stal sklad JZD 
a celý objekt vzal za své stavbou 
Hněvkovické přehrady pro Teme-
lín po r. 1986.

Mlýny, které měly štěstí, jsou 
dnes romantickými penziony, pří-
padně místními technickými pa-
mátkami. Údajně nejstarší mlýn 
ve střední Evropě z r. 1352 je v Ho-
slovicích u Strakonic.

Kdo měl peníze, štěstí a styky, 
koupil zachovalý mlýn jako cha-
lupu. Když bylo zařízení funkční, 
mohl se chlubit jako „pan otec“ ve 
filmu Na samotě u lesa. Jeho vy-
právění o vodníkovi přehlušil zvuk 
hasačertu neboli žlabu na třídění 
mouky. Hlasité „klapy klapy” bylo 
následkem natřásání vačkou.

Některé mlýny po opuštění 
mlýnskou chasou chátraly, až 
dochátraly v romantickou ruinu 
dobrou tak leda pro filmaře. Film 
Peklo s princeznou se natáčel v 
Dolském mlýnu v Českém Švýcar-
sku. Původní mlýn mlel od roku 
1515, po r. 1814 se zde pro potě-
chu pocestných pouštěla voda 
říčkou Křinice a také vařilo pivo 
a kořalka. Odsunem Němců po r. 
1945 skončil v budově veškerý ži-
vot, nepočítáme-li hmyz, hlodavce 
a čerty. 

Přídavek z nečeských luhů a 
hájů:

I ve Francii byli šikovní mlynáři. 
Roku 1810 přestavěla rodina Peu-
geotů svůj mlýn a hamr na malou 
ocelárnu vyrábějící obruče pro ko-
čáry, od r. 1840 také ruční mlýn-
ky na kávu, sůl a pepř. Po r. 1880 
postavili své první jízdní kolo, v 
r. 1890 automobil jako druzí po 
panu Daimlerovi. 

Úspěšná firma s logem lva se 
později rozdělila a mlýnky Peu-
geot mají mezi kuchaři stejně 
dobré jméno jako vozy Peugeot 
mezi automobilisty. 

Vezír
Příště: Chytrý lesník

ŠAlOuNůV�MlýN�PuRKARec

MlýN�HOSlAVIce

dOlSKý�MlýN
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