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Stará mlýnská cesta
Tachlovice jsou nevelkou obcí v okrese Praha-západ, rozkládající se
16 km jihozápadně od centra Prahy jen 3 km jižně od města Rudná.
Větší část Tachlovic leží na jižním svahu směřujícím k Radotínskému
potoku. Dříve napájel Radotínský potok na území Tachlovic čtyři rybníky. V současné době je funkční pouze jeden u místní návsi. Další
rybník zvaný Nádržka, dnes zanesený naplaveninami, patřil k bývalému Prostřednímu vodnímu mlýnu. Břehy potoka i jeho okolí lemují
a zpevňují hlavně vrby bílé a křehké, olše lepkavé a šedé, jasany ztepilé, různé druhy javorů.
Obec Tachlovice se stará o ochranu životního prostředí, postupně
obnovuje staré polní cesty, rekultivuje remízky a zakládá nové plochy
zeleně. Formou patronace občanů
k mladým stromkům vznikl například Dědečkův sad v jihozápadní
části obce a Arboretum keřů českého venkova založené žáky místní ZŠ. Oba porosty jsou v sousedství památného stromu vrby bílé.
Mohutný exemplář vrby bílé (salix

Tachlovice jsou místem s bohatou historií, která sahá do 13. století, avšak důkazy o životě se našly i na pravěkém sídlišti, které bylo
odhaleno při archeologických vykopávkách v roce 2005. Tam, kde se
dnes nalézají Tachlovice, se v prvohorách, v období siluru (asi před
440–417 miliony let), rozkládalo mělké a teplé tropické moře hýřící
bohatým podmořským životem. Významné objevy zde
učinil světoznámý paleontolog Joachim Barrande, který
ve vápencových usazeninách
nalezl zkameněliny pravěkých
živočichů. Část názvu naší
obce se stala součástí pojmenování fosílií korálu Favosites
tachlowitzensis a plže Tachloconcha interrupta. Podle
Tachlovic je označena i důležitá geologická anomálie, tachlovický zlom, zasahující oblast
od Berouna až na severovýchod od Tachlovic.
První písemná zpráva o existenci
Tachlovic
pochází
ze 14. července 1234, kdy se
v listině krále Václava I. pro
břevnovský klášter uvádí jako svědek vladyka Gebhard z Tachlovice.
Největšího rozkvětu však dosáhly Tachlovice až za působení Anny
Marie Františky, velkovévodkyně Toskánské v 18. století. Historické
jádro obce tvoří kostel sv. Jakuba Většího a budova bývalé fary. Na ně
navazuje budova mateřské a základní školy, rozsáhlá lipová alej a kaštanové stromořadí.

alba) roste na pozemku na levém břehu Radotínského potoka, v nadmořské výšce 335 m. Pro svou výjimečnost byl od r. 1996 zákonem vyhlášen
za chráněný památný strom. Je vysoký
21 m a jeho stáří se odhaduje na 140
let. Kolemjdoucí upoutá svou košatou korunou a úctyhodným obvodem kmene 688 cm.
Tachlovice jsou rodištěm významných osobností, za které jmenujme
mistra sportu pana Jana Horáka, velkou osobnost motoristického sportu 30. a 40. let minulého století. Pan Horák
zakládal místní Veterán car club, který již
od roku 1975 pořádá
každoroční podzimní jízdy historických
vozidel
Tachlovický
trojúhelník. Na tradici hudebních uskupení, kterou v minulosti
představoval hudební skladatel Oldřich Horák se svými sbory a později dechová kapela Tachlovanka, navázal v 21.století úspěšný místní
dětský pěvecký sbor Barvínek a kapela Tachlovická muzika. Zachována je i tradice štědrovečerního vytrubování.

Hrázský (Hořejší) mlýn
Tento mlýn stával při můstku u pivovaru v Tachlovicích. Ještě dnes je
zde znatelná prohlubeň s rýsováním vodního náhonu. Mlýn dostal
jméno pravděpodobně podle hráze velkého rybníka, který se rozprostíral od dnešní úvozové cesty, táhnoucí se od pivovaru pod ovčín.
Mlýn byl pravděpodobně založen jako panský mlýn při panském dvoře v Tachlovicích, v jehož areálu stál. Dle záznamů od samého počátku ve mlýně mlynařil rod Holečků. Prvním z mlynářů byl Diviš Holeček, který zemřel roku 1664, tudíž lze předpokládat vznik mlýna již
v polovině 17. století. V roce 1816 Hrázský mlýn koupili manželé Josef
a Kateřina Podhorští, kteří zde byli posledními mlynáři. Od roku 1850
se mlýn uvádí jako zrušený, jeho zánik můžeme spojovat s odvodněním či vysušením velkého rybníka. Rybník byl přeměněn v pole v první polovině 19. století.
Pro absolvování Staré mlýnské cesty pokračujte po silnici č. 101 směrem do Chýnic.
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