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Technické památky regionu / i*
PraÏská 78

Prodejna stavebnin a hospodáﬁsk˘ch
potﬁeb
tel.: 516 499 823

Letovice

AKCE kvûten

- ‰tûrk 0/32 odval
cena 218 Kã za 1 tunu

• prodej ·TùRKU, PÍSKU,
KAâÍRKU A UHLÍ
• odvoz a v˘kup
ÎELEZNÉHO ·ROTU,
BAREVN¯CH KOVÒ
• prodej UÎITKOVÉHO
MATERIÁLU

Rozvoz materiálu pﬁímo k zákazníkovi
Po - Pá 6.00 - 15.00, So

(duben - ﬁíjen)

8.00 - 11.00

Tel.: 516 474 323, mob.: 606 664 463
e-mail: letovice@sdkovosrot.cz

❯ prodej stavebního materiálu
❯ prodej ve‰kerého sortimentu krmn˘ch smûsí vyrábûn˘ch
v na‰í míchárnû v B˘kovicích
❯ prodej PB lahví - FLAGA

Pneuservis

tel.: 516 499 827

❯ kompletní pﬁezutí osobních, nákladních automobilÛ,
zemûdûlské a stavební techniky, vãetnû vyváÏení
❯ prodej nov˘ch a zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch pneumatik
❯ opravy v‰ech druhÛ pneumatik

TENORÒV VODNÍ ML¯N
V SYCHOTÍNù U KUN·TÁTU

Ml˘n ã. p. 34 je zﬁejmû jedním z nejstar‰ích domÛ v Sychotínû. Nachází se pﬁi vozové cestû na v˘chodním okraji obce pﬁímo
pod kun‰tátsk˘m zámkem. Jedná se o obdélnou budovu samotného ml˘na s ml˘nicí a obytn˘mi prostory, k níÏ z jihozápadní ãásti pﬁiléhá lednice (obezdûn˘ prostor pro ml˘nská kola, dnes v troskách) a ze severu hospodáﬁské zázemí.
První písemná zmínka o ml˘nû pochází
aÏ z roku 1684, tehdy to byl ml˘n na mouku a kroupy o dvou sloÏeních (mûl dvû
ml˘nská kola a dva páry ml˘nsk˘ch kamenÛ). Jednalo se o ml˘n pansk˘, kter˘ byl
pronajímán jednotliv˘m mlynáﬁÛm. V˘ãet
nájemcÛ ml˘na je velmi dlouh˘, neboÈ ti se
stﬁídali ãasto uÏ po tﬁech letech. V 19. století jiÏ pﬁe‰el ml˘n natrvalo do soukromého vlastnictví mlynáﬁÛ. Posledním mlynáﬁsk˘m rodem, kter˘ objekt vlastnil, byl rod
Tenorov˘ch. Franti‰ek Tenora spoleãnû
s manÏelkou Marií ml˘n koupili roku
1908. Jejich potomci pak vedli mlynáﬁskou
Ïivnost aÏ do 60. let 20. století s pﬁestávkou
mezi lety 1940 a 1954. Toho roku byl dlouho uzavﬁen˘ ml˘n na nûjak˘ ãas znovu
otevﬁen. Majitel v nûm mohl pod dohledem
MNV ‰rotovat obilí. Poslední mlynáﬁ a majitel ml˘na, Vladimír Tenora, zemﬁel v roce
2007. Od jeho potomkÛ získali ml˘n noví
soukromí vlastníci, kteﬁí si jej v˘hledovû
hodlají upravit pro trvalé bydlení.
Poprvé byl ml˘n zachycen na mapû josefského vojenského mapování z let
1764–1768. Zde je vyznaãen pouze mapovou znaãkou. Rozeznateln˘ pÛdorys ml˘na
ukazuje aÏ mapa stabilního katastru z roku
1826. Tento pÛdorys je prakticky shodn˘ se
stávajícím, pouze dle barevného odli‰ení b˘-

Star˘ ml˘n v Sychotínû.
vala severní hospodáﬁská ãást provedena ze
dﬁeva a dnes je zdûná (dﬁevûné „spalné” objekty jsou na mapû stabilního katastru vyznaãeny Ïlutou barvou, zdûné „nespalné”

ãervenou). Na základû tûchto zji‰tûní lze
konstatovat, Ïe jiÏ v první ãtvrtinû 19. století
vypadaly obytná budova s ml˘nicí a lednice
pﬁibliÏnû tak, jak se nám dochovaly dodnes.

Voda k ml˘nu byla pﬁivádûna náhonem
aÏ z míst nad Sychotínem, kde se dnes nachází rybník. Zde b˘vala stavidla, kter˘mi
se reguloval pﬁítok vody. Pohon strojního
vybavení ml˘na zaji‰Èovalo dﬁevûné vodní kolo na vrchní vodu, umístûné v lednici. Z náhonu se na nû byla pﬁivádûna voda
pomocí vantrokÛ (dﬁevûné koryto).
Pozdûji byl v pﬁízemí nainstalován dieselov˘ agregát pro období nedostatku vody.
Tento stroj se bohuÏel do dne‰ní doby nezachoval. Jinak je ve ml˘nû kompletní
strojní vybavení umûleckého válcového
ml˘na. Do pÛvodní ml˘nice s ãesk˘m
mlecím sloÏením bylo zabudováno umûlecké sloÏení (na principu válcov˘ch
stolic). Vzhledem k tomu, Ïe umûlecké
sloÏení s pomocn˘m strojním zaﬁízením
potﬁebuje pro svÛj provoz více podlaÏí
neÏ pÛvodní jednoduchá sloÏení, bylo
vyuÏito pro tyto stroje dﬁíve prázdné podstﬁe‰í. Z tohoto pohledu je ml˘n velmi
cenn˘m dokladem v˘voje mlynáﬁské
technologie od 18. do 20. století.
Souãasn˘ vlastník si je vûdom památkov˘ch hodnot objektu, které hodlá
v rámci jeho obnovy respektovat.
S vyuÏitím podkladÛ Mgr. Jiﬁího Pokorného
zpracoval Marek Fajman
Foto: archiv M. Fajmana

Kompletní ﬁe‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413,
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz
Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182
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