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Z historie tZv. Fabiánovského kapitulního mlýna 
na botiči

Jan Beránek – František iša

Při ústí potoka Botiče do Vltavy se nacházel mlýn Vyšehradské kolegiátní kapituly, jehož některé přízemní konstrukce se dodnes zachovaly 
pod nenápadnou novostavbou z konce 19. století. nedávno aktualizovaný stavebně historický průzkum spolu s nově provedeným podrob-
ným archivním bádáním přinesly nová zjištění ke stavebnímu vývoji objektu a jeho příslušenství. Pozornost je soustředěna na období do 
2. pol. 17. století, kdy Vyšehradská kapitula vedla spor o hraniční potok Botič s novým Městem pražským. Díky tomu se k mlýnu a jeho 
okolí dochovalo velké množství historických zpráv i několik dosud neznámých mapových a perspektivních zobrazení sporných oblastí 
Podskalí značné faktografické i umělecké ceny.

FroM the history oF so calleD FaBiánoVský caPitular Mill on Botič

at the Botič stream mouth into the river Vltava there used to be a mill of the Vyšehrad collegiate chapter, from which some ground floor 
constructions are preserved to the present day below a discreet new building from the end of the 19th century. recently updated building 
history survey together with detailed archive research brought new knowledge to the building development of the mill and its accessories. the 
attention is paid to the period before the 2nd half of the 17th century when the Vyšehrad chapter had a dispute with the new town of Prague 
over the Botič boundary stream. thanks to that a number of historic accounts are preserved concerning the mill and its surroundings together 
with several unknown map and perspective pictures of disputable Podskalí areas with great photographic as well as art value.
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Jen málokdo tuší, že nenápadná činžovní budova stojící v pozadí celnice na Výtoni, „potápějící 
se“ ikony starého Podskalí, v sobě ukrývá objekt bývalého mlýna (obr. 1).1 Bedlivému pozorova-
teli jistě neunikne, že také slepá ulička na Výtoni, v níž se budova bývalého mlýna nachází,2 vý-
razně klesá pod úroveň okolního terénu a narušuje pravidelnou uliční síť nalinkovanou počátkem 
20. století při regulaci zástavby starého Podskalí.

námětem tohoto článku je však doba mnohem starší, neboť dějiny objektu kapitulního mlýna na 
Botiči sahají hluboko do středověku, a mlýn zřejmě patří k nejstarším v Praze (Štěpán/Křivanová 
2000, 24). Potok Botič, který mlýn poháněl, má nepříliš stálý průtok a pod Vyšehradem se vlévá 
do Vltavy. až na několik výjimek (KaŠičKa/nechvátal 1974, Kejř 1983, RůžičKová 2000) se dosud 
nedostalo zázemí Vyšehradu patřičného zájmu. Zraky badatelů na sebe jako magnet přitahuje 
vrchol vlastního Vyšehradu, který se majestátně klene nad soutokem Botiče s Vltavou a uzavírá 
pražskou kotlinu z jihu. Bez uzardění můžeme Vyšehradu připisovat četné přívlastky jako králov-
ský, církevní, opuštěný, pevnostní, vlastenecký i mnohé jiné, které vyjadřují dramatické proměny, 
jaké zakusil během posledních staletí. stále tak platí slova Dobroslava líbala, že v rámci histo-
rické zástavby Prahy se oblast Vyšehradu a jeho zázemí vymyká množstvím nejasností a dolože-
ných, leč dosud nepřesně lokalizovaných objektů (líbal 1998). k vlastnímu objektu mlýna sesta-
vili již roku 1959 pracovníci státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů Praha 
historicko-architektonický rozbor tzv. Fabiánovského mlýna (líbal/vilímKová/jaReŠová 1959). na 
ten se snažíme navázat doplňkovým stavebně historickým průzkumem (dále shP), sestaveným 
dle současných požadavků s větším důrazem na některé aspekty, kterým v původním rozboru 
nebyla nebo nemohla být věnována patřičná pozornost (z důvodů časových, vývoje oboru atp.). 
Máme na mysli především vztahy mlýnské technologie, byť nedochované, s vlastní stavbou 
a poznatky získané hlubším archivním průzkumem. Doplňkový shP objektu (beRáneK 2011) vze-
šel z potřeby rekonstrukce sklepních prostor o. s. Výtoňart k příležitostným výstavám. V roce 

1 Mlýn se v archivních pramenech vyskytuje pod různými jmény, jejichž motivace názvem vodního toku, polohou či vlast-
níkem je nesporná. nejčastěji je mlýn označován jako Vyšehradský, Podvyšehradský, kapitulní, Botičský či Fabiánovský. 
Posledně jmenované označení, rozšířené především v 16. a 17. století, upomíná na mlynářskou rodinu Fabiánů, za které 
došlo v 16. století k nebývalému rozvoji mlýna. Botičským by mohl být bez přihlédnutí ke kontextu vnímán jakýkoliv mlýn 
na Botiči a kapitulním každý mlýn v majetku kapituly. Z důvodu jednoznačnosti nazýváme ve shodě s předchůdci (líbal/
vilímKová/jaReŠová 1959) zkoumaný mlýn (mimo citace pramenů) jako Fabiánovský či prostě mlýn. ovšem s vědomím, že 
toto jméno objektu má omezenou časovou platnost.

2 čp. 254 (staré čp. 54), Praha 2-nové Město, na Výtoni 2, kulturní památka ÚskP r. č. 40117/1-1232.




