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První zmínka o ml˘nû v Crhovû
pochází údajnû jiÏ z roku 1396. S nej-
vût‰í pravdûpodobností se v‰ak ne-
jednalo o dne‰ní ml˘n. Dne‰ní ml˘n
o jednom ml˘nském kole na horní
vodu a jednom obyãejném sloÏení byl
pohánûn vodou z obecního rybníka,
která sem byla pfiivádûna nepfiíli‰
dlouh˘m náhonem. Obyãejné ml˘n-
ské sloÏení je v na‰ich podmínkách
nejstar‰ím technick˘m zafiízením pro
mletí mouky, které bylo uÏíváno od
stfiedovûku aÏ do 19. století. Základ
obyãejného sloÏení tvofií dva mlecí
kameny – spodní je pevn˘ (leÏák)
a horní pohybliv˘ (bûhoun), pohánû-
n˘ pfies paleãné kolo a pastorek vod-
ním kolem. Mezi kameny dochází
k rozemílání zrna. Ze získaného pro-
duktu se vysévá mechanicky otfiása-
n˘m plátûn˘m rukávcem (mlynáfi-
sk˘m pytlíkem), kter˘ je osazen˘
v dfievûné skfiíni (mouãnici), hladká
mouka. Hrubá mouka, ‰rot a hrubé
neãistoty prochází na kmitající me-
chanické síto (Ïejbro). Zde se oddûlu-
je hrubá mouka, která sítem propadá-
vá do samostatné mouãné truhly.

·rot, plevy a dal‰í hrub‰í produkty
sklouzávají po Ïejbru do ‰rotové truh-
ly a jsou urãené pro dal‰í mletí.
Proces mletí je s ohledem na malou 
úãinnost zafiízení nutno nûkolikrát 
opakovat.

Crhovsk˘ ml˘n byl pÛvodnû ml˘-
nem pansk˘m, kter˘ b˘val pronají-

mán spolu s k nû-
mu pfiíslu‰n˘mi
polnostmi jednot-
liv˘m mlynáfiÛm.
Pozdûji byl ml˘n
odprodán na nûm
h o s p o d a fi í c í m u
mlynáfii, podobnû
jako se to dûlo
s mnoha dal‰ími
pansk˘mi ml˘ny
v ãesk˘ch zemích
od poloviny 18.
století.

Díky kronice
pana Josefa Fuãíka
z Crhova, kterou
poskytla k nahléd-
nutí jeho dcera

Jifiina Kaldová, známe  tyto mlynáfie,
osazené na crhovském ml˘nû:

Od roku 1631 ·imon Cvrãek – teh-
dy k ml˘nu pfiináleÏel ãtvrtlán pole,
pfiiãemÏ mlynáfi odvádûl vrchnosti za
nájem ml˘na vÏdy o svatém Jifií 6
gro‰Û, za dvorstvo pak 4 gro‰e a 5,5
denáru, pÛl slepice a 3 vejce. Od roku

1657 je zde usazen Ondra Mlynáfi, od
roku 1678 Jakub Mlynáfi, od roku
1749 Tomá‰ Záboj. Ten patrnû ml˘n
od vrchnosti odkoupil. Dále uÏ je pak
totiÏ ml˘n zpravidla dûdûn v rodové
linii. V roce 1807 získává ml˘n sÀat-
kem s Franti‰kou Zábojovou Jakub
Jahoda. Od roku 1843 je majitelem
Ignác âípek, od roku 1849 Franti‰ek
Kopeck˘ a v roce 1873 pfiechází ml˘n
sÀatkem s Emou Kopeckou na pradû-
deãka dne‰ního majitele Vincence
Stejskala. Souãasn˘ majitel pan
Zdenûk Stejskal ml˘n dodnes ob˘vá.

Kdy do‰lo k ukonãení ml˘nského
provozu, není známo. Lze pfiedpoklá-
dat, Ïe to mohlo b˘t okolo roku 1900.
Ml˘n byl funkãní je‰tû v roce 1874
(na indikaãní skice z tohoto roku je
zachycen náhon a jedno ml˘nské ko-
lo), mimo provoz jistû jiÏ pfied rokem
1930, neboÈ se neobjevuje v Seznamu
vodních dûl republiky âeskosloven-
ské z tohoto období. PÛvodní náhon
je dnes zasypán a lednice ml˘nského
kola je v troskách. Z technického za-
fiízení se nic nedochovalo.

Text a foto: Marek Fajman

Málokterá technická památka na na‰em okrese je zahalena tolika tajemstvími, jako b˘val˘ vodní ml˘n v Crhovû
u Ole‰nice. Pfiesto se ale pokusím pfiiblíÏit alespoÀ zlomky z jeho historie i souãasnosti. Jedná se o mohutnou pat-
rovou roubenou stavbu se sedlovou stfiechou, krytou dfievûn˘m ‰indelem. Srubová konstrukce byla v minulosti patr-
nû ze statick˘ch dÛvodÛ z vnitfiní strany obezdûna. Souãástí areálu ml˘na je i zdûná stodola, která vymezuje ze se-
verní strany lichobûÏníkov˘ dvÛr. Ml˘n se nachází na západním okraji obce.

Vodní ml˘n v Crhovû u Ole‰nice

Tajemn˘ vodní ml˘n v Crhovû u Ole‰nice.


