STARÁ MLÝNSKÁ CESTA
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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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Hladkovský mlýn
Hladký mlýn leží na rozhraní tří katastrů: Zbuzany, Chýnice a Dobříč. Také tento mlýn nese několikero označení:
Karlštejnský, Jelínkův, Hladký či
Hladkých. Podle pověsti zde stával již ve 14. století, byl tedy jedním z nejstarších v kraji. Původně patřil k dobříčskému panství
ke Karlštejnu, ale pro značnou
vzdálenost od něj byl 28. dubna
1677 prodán Václavu Hladkému.
Rod Hladkých však pronásledovalo ve mlýně neštěstí. Václavu Hladkému zemřela žena a čtyři děti
na mor, v roce 1693 zemřel sám Hladký a po jeho smrti působil ve mlýně jeho syn Jakub Hladký, který zemřel ve věku
28 let. Vdova po Jakubu Hladkém Zuzana
si vzala Jiříka Jelínka z Podkopanského
mlýna a rod Jelínků
zde hospodařil s přestávkou let 1816–
1820 až do roku 1903.
29. října 1903 Karel
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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

Jelínek po téměř 200 letech prodal mlýn manželům Svobodovým,
statkářům z Chýnice. Od roku 1911
je uváděno, že se ve mlýně již delší dobu nemlelo a mlýnské stroje chátraly. Z mlýna zbyly dnes již
jen zbytky zdiva, které dokazují, že
mlýn zde stával velký.
S mlýnem je spojena pověst. Jednoho večera si král Karel IV. vyjel
na koni z Karlštejna na projížďku do lesů kolem hradu.
Zabloudil a překvapila ho
tma, myslel, že je ztracen.
Leč spatřil světélko… Krále zachránil mlynář z mlýna pod Chýnicí. Karel IV. se
mu odvděčil tím, že ho zbavil poddanství a učinil svobodným. Mimo to ho obdaroval zlatými dukáty, které jsou
dodnes někde v základech ukryty.
Pokračujte po zelené turistické značce směrem na Choteč.
Zdroje: Letopisecká komise Radotín (www.letopisciradotin.cz); www.mlyn-uveselych.cz; Klempera J.: Vodní mlýny v Čechách.
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