STARÁ MLÝNSKÁ CESTA

5

Jsou krásy, za nimiž není třeba jít světa kraj, abychom si je zamilovali. Máme je takřka na dosah ruky, mají půvab prostoty, vůni
žitného chleba a voní nám domovem. To je i údolí Radotínského potoka, údolí krásných mlýnů. Uživilo se jich tu na 22 kilometrech
od pramene k ústí v různých dobách dvaadvacet. V polích mezi Pticemi a Úhonicemi najdeme několik močálů, z nichž vyvěrají
prameny, které pak dohromady dají potůček, zrození Radotínského potoka. Voda potoka teče Úhonicemi, Drahelčicemi, Hořelicemi až do Nučic a Tachlovic. Přes Chýnici a Choteč pokračuje zalesněným údolím Chráněnou krajinnou oblastí Český kras a Přírodní rezervací Radotínské údolí až do Radotína, kde končí ve vodách řeky Berounky. Aby se všechny mlýny uživily, museli mlynáři
pracovat mnoho a těžce. Do krásné přírody idylického údolí se technika tak lehce nedostávala. Byla to doba krajánků, dráteníků
a prodavačů různého zboží, kteří přicházeli do mlýnů a udržovali styk s takzvaným "světem". Mlynáři byli vesměs lidé moudří a písmáci. Dnes už mlýny v údolí Radotínského potoka neklapou svým charakteristickým zvukem. Utichlo vše, jen voda v potoce dál
bublá v neztenčené míře. Zůstaly mlýny jako památka na minulé doby. Přesto však život tu nezanikl. O sobotách a nedělích, v létě
na celé týdny, přijíždějí noví majitelé nejen za odpočinkem, ale aby dali starým stavbám nový život a zachránili je pro budoucnost.
Přijměte, prosím, naše pozvání k výletu do těchto míst, kde dávný život našich předků vzala navždy voda Radotínského potoka.
Informační tabule a šipky Vás provedou po mlýnech či již jen místech, kde staré mlýny stávaly.
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Dolní mlýn v Tachlovicích
Také nazývaný Dolní mlýn Kalinův a později Rážův. Ačkoli mlýn plynule navazuje na zástavbu obce Chýnice, leží již
na katastru obce Tachlovice.

V 16. století v soupise gruntů se uvádí, že patřil mlynáři
Martinovi. O sto let později se jako majitel uvádí Diviš Holeček. Od roku 1724 byl majetkem rodu Kalinů, do kterého se
v roce 1935 přiženil Antoním Ráž z mlynářského roku Rážů
z Dobřichovic. Antonín Ráž byl posledním zdejším mlyná-
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Úhonický mlýn
Valnohův mlýn
Hrázský mlýn
Prostřední mlýn v Tachlovicích
Dolní mlýn v Tachlovicích
Hladkovský mlýn
Malý mlýn
Dubečský mlýn
Prantlův (pivovarský) mlýn
Mlýn U Veselých
Cvrčkův mlýn
Kalinův mlýn
Taslarův mlýn
Maškův mlýn – Zadní Mašek
Špačkův mlýn – Rutice
Kalinův válcový mlýn (Dolní Kalina)
Šarbochův mlýn
Maškův mlýn – Přední Mašek
Hadrový mlýn
Horní mlýn – Böhmův
Prostřední mlýn – Dědkův
Dolejší mlýn – Šnajberkův

řem, který tajně mlel i za druhé světové války. Po jeho smrti v roce 1946 mlýn nadobro utichl. Až do své smrti v roce
1980 zde žila dcera Antonína Ráže Jiřina.
V roce 1922 byly přistavěny stáje a v roce 1930 komora
a skladiště. V roce 1911 patřil k mlýnskému zařízení pár francouzských kamenů, pár českých kamenů, stolice rýhovaná,
porculánka, koukolík, reforma na krupici, plochý vysévač aj.
Dnes je mlýn v soukromém vlastnictví a slouží k bydlení.
V severní části budovy, kterou tvořila mlýnice, jsou zachovány části technologie.

Pokračujte po silnici č. 101 do centra Chýnic na horní autobusovou zastávku, kde se napojíte na zelenou turistickou
značku a půjdete směrem na Choteč.
Zdroje: Letopisecká komise Radotín (www.letopisciradotin.cz); www.mlyn-uveselych.cz; Klempera J.: Vodní mlýny v Čechách.
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