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Mlynář je osoba, která provozuje mlýn, tedy stroj na mletí zrna k výrobě mouky. Mlynářství patří mezi nejstarší lidská řemesla. Zrno se mlelo již v dobách lovců a sběračů, ve starověku se mlelo zrno v každé domácnosti a tuto činnost měly na starosti

ženy. Za nejstarší podobu mlýna se považuje mlýn tažný, uváděný do pohybu tažnými zvířaty (mlýn koňský, volský, osličí). Mlynářské řemeslo patří i v Čechách k těm nejstarším. Podle některých zdrojů je vznik prvního vodou hnaného mlýna na

našem území datován do 8. století. Z roku 718 pochází údaj o prvním vodním mlýně ve střední Evropě, který postavil tesař Halak mlynáři Svachovi v Žatci na řece Ohři. Staré české mlýny se nazývaly podle zdroje užívané energie, tedy mlýny vodní

(potoční, poříční, říční) nebo větrné (beranové, holandské). Větrné mlýny se u nás objevují již ve 13. stol., častěji pak v 15. stol. Nejstaršími majiteli mlýnů byly kláštery, později města a vrchnosti, které je pronajímaly dočasně nebo i dědičně. Dávka

ze mlýna se platila podle počtu vodních kol a součástí byly i různé služby vrchnosti. Za vlády Karla IV. měli mlynáři vlastní cech. Protože byli roztroušeni po celé zemi, stávali se členy k cechu pekařskému v nejbližším městě. Hlavním požadavkem

vstupu bylo složení náročné řemeslné zkoušky. Mravní bezúhonnost mlynáře se považovala za samozřejmost. I potom se ale mlynáři museli řídit velmi přísnými vrchnostenskými instrukcemi. Mlynáři bývali velmi vzdělaní lidé s rozsáhlými znalostmi

z mnoha oborů a s řemeslnými dovednostmi. Museli být i dobrými obchodníky a zemědělci, protože k mlýnu patřilo hospodářství. V obci zaujímali významné místo, často byli voleni za starosty nebo soudce z lidu. Technický pokrok byl pomalý,

mnohé mlýny fungovaly do konce při vodním pohonu mlýnských kol a s mlecími stroji s mlýnskými kameny. Pokrokem bylo zavedení turbín a parních pohonů. Mnohé mlýny dodávaly elektrickou energii pro veřejné osvětlení v obci ještě předtím, než

byla zavedena všeobecná elektrifikace. V roce 1859 bylo živnostenským zákonem zrušeno cechovní zřízení mlynářů. Začala se tvořit mlynářská společenstva a v roce 1883 se mlynářské řemeslo stalo svobodnou živností, čímž nastal úpadek úrovně

mlynářství u nás. V roce 1885 bylo registrováno v Čechách 7 227 mlýnů s 10 180 dělníky. Na začátku 20. stol. bylo v Čechách 6 099 mlýnů, z nichž 552 stálo. V roce 1931 bylo mlynářství prohlášeno řemeslnou živností. [2] [3] (H.B.)

Mlýny na přítocích levého břehu Vltavy na potoce Slativnice - nyní zvaném Únětický potok
V roce 1681 uvádí gruntovní kniha dva mlýny (a 15 gruntů).
V roce 1785 Josefínský katastr zaznamenává 2 mlýny (celkem 17 usedlostí, z toho 3 hostince).
V roce 1825 Eichlerova sbírka zaznamenává 3 mlýny, z toho jeden vyhořelý (dále 30 domů, 246 duší, kostel sv. Václava se hřbitovem, zámek, dvůr, ovčárnu, hospodu).
[1]

Trojanův mlýn, Suchdol, č.p. 16/2 (kulturní památka)

Vodní mlýn stojí na Únětickém potoce v Tichém údolí na historické stezce, která spojovala hradiště na Levém Hradci s Pražským hradem. V
místech mlýna původně zvaného „přední“ se mlelo obilí již v polovině 12. století. V letech 1125-1140 založil kanovník Zbyhněv v místě dva
mlýny; jeden z mlýnů o jednom vodním kole po dohodě s majitelem suchdolského statku v místě, kde nyní stojí Trojanův mlýn. Počátkem 13.
století vlastnil Suchdol s mlýnem svatojiřský klášter v Praze. V letech 1360-1378 byl dřevěný mlýn přestavěn na kamenný spolu se
suchdolským dvorem a vsí. Od roku 1679 jej spolu s dvorem vlastnil klášter emauzských benediktinů. Majitelem mlýna byl od roku 1706 Jiří
Vodička, pravděpodobně do roku 1730. Mlýn měl dvě vodní kola a větší nádrž pro chov ryb pro klášter.
V letech 1730-1857 mlýn vlastnila rodina Trojanů. Václav Trojan zakoupil roku 1806 kapli svatého Václava (i s přilehlým hřbitovem), opravil ji a
nechal znovu vysvětit. V letech 1821-1830 vlastnil také hospodu u silnice (hospoda na Chumberku). Roku 1858 nový vlastník mlýn
rekonstruoval a v roce 1870 zřídil stárek Josef Müller při mlýně pekárnu.
Roku 1922 celou usedlost koupil hostinský Ladislav Bayerle, mlýn byl zrušen a přebudován na restauraci U Trojanů, mlýnská nádrž byla
přestavěna na koupaliště. Dalším vlastníkem byl stavitel Šašek, který přestavěl roku 1942 budovy na byty a jako památku na mlýn ponechal
jedno vodní kolo. Následující vlastník koupil areál pro zemědělskou činnost. Od 30. května 2003 je chráněn jako nemovitá kulturní památka
České republiky mimo ohradní zdi, brány a branky. [2]

Mlýn č.p. 16 (Jan Trojan).
[Mlýny na Únětickém potoce, Petr Jirásek, 2007]

Tovaryšský list Josefa Trojana, z roku 1804.
[Středočeské muzeum Roztoky u Prahy]

Herci v seriálu Byli jednou dva písaři, 1972.
[filmovamista.cz]

Tůmův mlýn, Suchdol, č.p. 17, zbořen

Po bývalém Tůmově mlýně jsou patrné jen zbytky hráze a zdí, zarostlé vegetací. Je
pojmenován po Josefu Tůmovi, který ho koupil po smrti mlynáře Karla Trojana v roce 1830.
Původně se nazýval Zadní mlýn a byl založen Filipem nebo Jiřím Trojanem okolo roku
1730, protože starý (přední) mlýn Trojanův svou kapacitou nestačil. Mlynář Fr. Tůma založil
později nadaci ve prospěch nemajetných suchdolských dětí. Tůmův mlýn vyhořel a byl
posléze adaptován k bydlení. Po druhé světové válce byla zchátralá budova stržena. [5]

Mlýn č.p. 17, Zbořený (Josef Tůma).
[Obecní kronika MNV Praha 6- Suchdol]

Jiří Karel , bývalý majitel, 2003. 
[Foto poskytl F. Cinger]

Spálený mlýn, Suchdol č.p. 26/5
(Shořelý, Spáleník) je bývalý vodní mlýn, který stojí na Únětickém potoce v Tichém údolí.

Tento vodní mlýn vybudoval v letech 1786-1787 suchdolský hostinský z Chumberka
Jan Burda. Koupil od Emauzského kláštera pozemky a sám se svým synem a pomocníky
postavil na Únětickém potoce malý mlýn o jednom kole. V provozu byl pouze několik
měsíců, když z neznámých důvodů v roce 1787 vyhořel. Roku 1813 jej po smrti Burdy jeho
dcera Anna uvedla znovu do provozu, ale podnik byl na nevýhodném místě a tak často
střídal majitele. V roce 1815 byla majitelkou Anna Králová. Mlýn živořil a do roku 1849 se
zde vystřídalo 13 majitelů. V roce 1849 přišel do nájmu Karel Grill, který postavil ve dvoře
za mlýnem továrnu na mýdlo a svíčky. V roce 1880 za podezřelých okolností továrna
vyhořela. Obnovení nebylo povoleno. Jeden z dalších mlynářů, jistý Možný, tovární komín
využil pro zřízení pekárny. Mlýn zůstává v činnosti. Roku 1904 mlýn zapálil blesk a znovu
vyhořel. Nebyl již obnoven. V roce 1907 objekt kupuje pražský podnikatel Vanda. Vystavěl
zde dětské sanatorium, které ale v roce 1909 zaniklo. Další majitel J. Dvořák jej přeměnil na
hotel. V roce 1918 objekt koupil řezník a restauratér Ludvík Kopřiva, který v roce 1921
získává koncesi jako majitel. Zřizuje zde restauraci s hotelem. V zadní budově byla v letech
1918-1920 pražírna kávy. O lokalitu byl malý zájem. Od roku 1925 provozuje živnost majitel
Vratislav Černý. Od roku 1937 zde provozuje hostinskou živnost majitelka Františka Černá
a jako nájemce Václav Roubek. V roce 1948 objekt odkázán bratru pí Černé - Kopeckému. V
roce 1949 objekt kupuje Jan Jindra. Je zaveden prodej lahvového piva. Budova slouží za
byty. V roce 2020 byl prázdný - dnes slouží některé budovy k obývání. Hlavní sídlo někdejší
továrny spíše chátrá. Vypadlé tabulky v oknech nesvědčí o zvláštní péči, také hustě zarostlá
zahrada přináší určitě méně užitku, než poskytovala někdejším mlynářům, a plot poznáte
už pouze podle rozpadajících se zděných sloupků.
[4] [5] [6]

Mlýn č.p. 26/5, Spálený (Jan Romanovský). 
[Pohlednice]

Spálený mlýn, rok nezjištěn.
[Foto poskytla J. Nahodilová]
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Trojanův mlýn, 1978.
[Foto poskytla A. Petrová]

Lokalita bývalého Spáleného mlýna.
(Foto poskytla Z. Kučerová) 
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