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lokalit mlýnů. Mimo jiná cenná zjištění k vývoji držby a technologického pokroku potvrdila, že 
nejčastějším vydavatelem listin, týkajících se mlýnů byl v období středověku panovník a příjem-
cem církevní instituce. V nejstarším období do 12. století se nejčastěji vyskytují darování mlýnišť 
(locum ad molendinum), tj. míst pro mlýn (7 z 24 listin týkajících se mlýnů), které lze chápat i  jako 
svolení knížete k založení mlýna. Přímé svolení ke stavbě mlýna se dochovalo pouze jediné, 
a sice k roku 1169 pro špitál pražských johanitů, týkající se řeky Manětín (přítok střely). o něco 
méně často se objevují dary stojících mlýnů (5×) a dary služebníků, tedy mlynářů a mlečů (5×) 
(maříKová 2005, 89–107). Mlýny obvykle vlastnil panovník či církev, později i šlechta a města. 
Zpočátku vlastníci provozovali mlýny ve vlastní režii, ve vrcholném středověku docházelo k pro-
najímání mlýnů mlynářům s různou mírou závislosti na vrchnosti. Základní technologický princip 
vodního mlýna byl jednodu-
chý a příliš se neměnil. Ve 
zkratce řečeno, síla vody 
roztáčela vodní kolo (dle 
vodních poměrů konstruo-
vané na spodní, střední či 
svrchní vodu), které zpro-
středkovaně přes paleční 
kolo, cévník a vřeteno otá-
čelo svrchním pohyblivým 
mlýnským kamenem, tzv. 
běhounem. Mezi plochami 
svrchního běhounu a nepo-
hyblivého ležáku docházelo 
k mletí obilí na mouku v ně-
kolika mlecích cyklech. ná-
sypná, mlecí i vysévací část 
takového mlecího stroje tvo-
ří jeden technologický celek, 
tzv. obyčejné mlecí složení. 
objekt mlýna mohl obsaho-
vat více takových mlecích složení, jejichž počtu většinou odpovídal i počet vodních kol. nejstarší 
mlýny středověku vznikaly přímo na řece a poháněly je obvykle vodní kola na tzv. spodní vodu. 
Pohon na svrchní (a případně střední) vodu lidé znali, ovšem svého většího rozšíření se dočkal 
až ve vrcholném středověku spolu s hospodářským využíváním i slabších toků. nejstarší ná-
hon u  nás prameny dokládají k roku 1244. na větších tocích se později objevily lodní mlýny 
plující na hladině. Vodní sílu využívala i další zařízení, jako jsou hamry, pily, valchy, drtírny rudy, 
brusírny, papírny, lisovny oleje atp. Bez vody se obešly tzv. samotížné mlýny poháněné silou 
lidských svalů (nepřístupné hrady, chudé a odlehlé domácnosti) i žentourové mlýny tažené zví-
řaty, případně mlýny větrné. V 15. století došlo ve střední evropě k inovaci technologie obyčej-
ného mlecího složení přidáním tzv. hasačertu. Jednalo se o jednoduché zařízení, které třepalo 
s látkovými rukávci, kterými procházelo melivo. tím docházelo za charakteristického klapotu 
k vysévání mouky podle hrubosti a melivo již nebylo nutné ručně prosívat. takto inovované 
obyčejné mlecí složení bylo v našich zemích rozšířeno až do 2. poloviny 19. století (Štěpán/
Křivanová 2000, 7–45; maříKová 2005, 89–114; Štěpán/URbáneK/KlimeŠová 2008, 9–40; beRanová/
KUbačáK 2010, 111–127). 

Kapitulní mlýn na Botiči
Datum založení námi zkoumaného mlýna samozřejmě známo není. tak jako u naprosté většiny 
mlýnů raného středověku i v našem případě jsme odkázáni na několik zmínek v nejstarších lis-
tinách (včetně několika starých falz),7 adresovaných nejčastěji církevním institucím, které jako 
první ve společnosti kladly důraz na písemné pojištění svých práv a majetků. k oblasti Podskalí 
se koncem 12. století váže hned několik listin, které však hovoří o tzv. mlýništích, tedy místech 
mlýnských, a nikoliv výslovně o stojícím mlýně. Ve shodě s názorem M. Maříkové, vysloveným 

7 technicky vzato jsou to falza (mají znaky padělané listiny), ovšem motivací jejich vzniku nebylo obvykle záměrné klamá-
ní, ale potřeba navázat na předchozí právní zvyklosti, kterým stačilo ústní jednání. Měly tak zlistinit ústní ujednání nebo 
zachovat obsah starší listiny, která se nedochovala.

Obr. 4. Praha 2-nové Město. 
Plán Prahy, Joseph Daniel huber, 
1765–1769. Výřez blízkého okolí 
mlýna. Zaneseny orientační popisky 
současné zástavby a již zaniklého 
kostela sv. alžběty. Mlýn (1) je 
zobrazen jako obdélná jednopatro-
vá budova o čtyřech, případně pěti 
okenních osách. od východního 
nároží mlýna směřuje přes náhon 
ohradní zeď, která se napojuje na 
obdélný přízemní objekt, patr-
ně čp. 53 (zbořen v 60. letech 
20. století). tato stavba zakrývá 
jihovýchodní partie mlýna, kde se 
nepochybně nachází lednice, v níž 
byla umístěna tři mlýnská kola (zde 
vyobrazeno jen jedno). Dále jsou 
patrné mostky přes náhon a potok 
Botič (2); areál pivovaru s ruinou 
kostela sv. alžběty (3) na severním 
konci Města hory Vyšehradu, cca 
dnešní čp. 413 (4); cca dnešní 
čp. 414 (5); cca dnešní čp. 415 (6); 
sklad soli (7) a celnice na Výtoni, 
mlýnský náhon – strouha (8); ústí 
Botiče do Vltavy (9; reprofoto archiv 
nPÚ GŘ dle hofmann 1944, popisky 
J. Beránek, upravila s. Babušková, 
2013).
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ke kratší jihozápadní straně budovy přiléhá rizalit, jenž se zachoval do současnosti (nepřístupný). 
severovýchodní fasádu částečně zakrývá nižší úzký jednotrakt, který spojuje mlýn s domem 
čp. 413. Vazba na tento objekt však není zcela prokazatelná, protože dům zakrývá nižší křídlo. 
od východního nároží mlýna směřuje přes náhon ohradní zeď, která se napojuje na obdélnou 
přízemní stavbu, jež kryje jihovýchodní partie mlýna. Zde se nepochybně nachází lednice, v níž 
jsou umístěna vodní kola. huberův nárys zachycuje jedno kolo v jižní polovině fasády, přestože 
mlýn měl prokazatelně vodních kol více, ale ta patrně zastírá protilehlá budovou.

Stavební vývoj mlýna
skutečným oříškem je otázka stavebního vývoje mlýna. období 80. let 12. století představuje 
spodní mez, nad kterou lze hledat vznik mlýna, což vyplývá z novější interpretace nejstarších 
listin (1178, 1183, 1185 a 1186). Panovník tehdy mimo jiné statky daroval johanitskému řádu 
místo při Botiči pro stavbu mlýna a zřízení rybníka či vodní nádrže. k postavení mlýna mohlo (ale 
nemuselo) dojít nedlouho po tomto darování. nevíme ovšem, jakou podobu tato nejstarší stavba 
mlýna měla, ba zda vůbec stála na místě domu čp. 254/ii. Při průzkumu jsme nenalezli žádné 
konstrukce ani detaily, které by bylo možné označit jako románské či raně gotické. 

skutečně prvním prokazatelným údajem o již stojící budově mlýna představuje zmínka o jeho 
směně mezi johanity a vyšehradskou kapitulou (před 1321). stavebníkem byli tedy johanité, 
o stavební konstrukci opět nemáme žádných bližších zpráv. Mlýn stál v tomto období na okraji 
spojité zástavby v bezprostřední blízkosti špitálu a kostela sv. alžběty (1343). Založení nového 
Města karlem iV. vedlo i k intenzivnějšímu využívání ploch v údolí Botiče mezi Vyšehradem a no-
vým Městem. spíše rozptýlená zástavba koncentrovaná pouze podél cest, u řádových konventů 

a sakrálních staveb se po-
stupně zapojovala do cel-
ku nově vzniklého města. 
V případě Podskalí je zde 
důležitá komunikace, která 
spojovala staré Město s Vy-
šehradem přibližně v ose 
dnešní Vyšehradské ulice, 
která překračovala potok 
Botič v bezprostřední blíz-
kosti mlýna. obléhání a po-
boření Vyšehradu i ničivá 
povodeň roku 1432 zname-
naly pro území podél Botiče 
období destrukce, zmaru, 
návratu mnohých ploch pří-
rodě, a tím i posunu míry 
urbanizace oblasti o několik 
desetiletí zpět (1420, 1432). 
i novověké mapy zachycují 
zástavbu v okolí Botiče jako 
rozptýlenou, jak ukazuje ješ-
tě mapa Prahy J. Jüttnera 
z let 1811–1816 (obr. 11). 
samotný mlýn byl jediným 
významným objektem, který 
kapitula vlastnila na pravém 
břehu Botiče (což mohlo mít 

vliv na drobný odstup novoměstské zástavby). areál mlýna, špitálního kostela a pivovaru, pro 
který zdejší mlynář musel mlít slady, představovaly jeden funkční celek oddělený pouze Botičem. 
Z ostatních stran do jeho bezprostřední blízkosti přiléhala okrajová zástavba nového Města. 
s novoměstskými a s majiteli blízkých domů vedla kapitula četné spory o mlýnský náhon i jiné 
pozemky, jak tomu bylo například s koželuhem Matějem kalousem (1578). Bohužel regulace 
zástavby Podskalí do značné míry vylučuje rozsáhlejší archeologický výzkum vrstev ukrytých 
hluboko pod navezenou úrovní terénu. o to více jsme odkázáni na komplexnější zpracování 

Obr. 11. Praha 2-nové Město. Vý-
řez z kolorované verze mapy Josefa 
Jüttnera z rozmezí let 1811–1816. 
Polohu mlýna ukazuje červená 
šipka. objekt má obdélný půdorys 
a zachycuje i prostoru lednice pro 
vodní kola na jihovýchodní straně. 
Proti mlýnu na opačné straně 
náhonu je zakreslen dům (starého 
čp. 53). Mlýn po jihozápadní a se-
verovýchodní straně obklopovala 
zahrada (uloženo v nPÚ GŘ, sbírka 
plánů, reprofoto autoři, 2011).




