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Aktualizace textu
Text byl přepsán v červenci 2011 Gabrielou Horčíkovou.
Byl doplněn fotografiemi z roku 2008 a 2011. Text psaný kurzivou obsahuje
pasáže, které již nejsou pravda. Zpráva psaná J. Vajdišem v roce 1976 popisuje
usedlost v jejím aktuálním stavu. Dnes jsou změny takřka nepatrné a minimální.
Od smrti posledního mlynáře Josefa Ehrenbergera v roce 1985 se na mlýně
takřka nic neopravilo. Stav zůstal nezměněn od 80 let, pouze postoupila
destrukce a výrazně se zhoršil stavební stav mlýna.
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1 Dějiny mlýna
1.1

Úvod
Zpracování historického vývoje trhonického mlýna, především pokud jde o
časové nároky, zkomplikovala správní změna z konce 40.let 20. Století,
v důsledku které Trhonice, ač původně náležely historickým Čechám, se
staly součástí pozdějšího Jihomoravského kraje, při čemž zůstalo
zachováno uložení starších pramenů v archivech na území Čech. Pouze
materiály nejnovější (MNV Trhonice) začaly být shromažďovány
v okresním archivu ve Žďáru nad Sázavou.
Odlehlá poloha mlýna a jeho velmi omezený ekonomický význam
způsobily,že až do dnešní doby zůstal zcela stranou zájmu veřejnosti, a to i
veřejnosti odborné. Nezmiňuje se o něm ani vlastivědná literatura. Dějiny
mlýna byly tudíž zpracovány převážně na podkladě pramenů jednak z fondu
statku královského věnného města Poličky, jehož byly Trhonice a jejich
mlýn součástí (CA Litomyšl, pracoviště Polička), jednak z fondů celozemské
povahy- z katastru uložených ve Statním ústředním archivu v Praze.
Prameny z těchto fondů umožnily postižení historického vývoje objektu,
pokud možno i v souvislostech hospodářských, až do poloviny 19. Století.
V dalším období pak pro nedostatek pramenů bylo třeba se opřít převážně
jen o analogie, vyplývající z obecných vývojových tendencí našeho
mlynářství.
Jelikož se nedochoval žádný materiál stavebně dokumentační, stalo se
nezbytným využít všech nepřímých zmínek, a to tím spíše, že se nepodařilo
nalézt ani jedno starší vyobrazení objektu a že jen málo lépe tomu bylo
s historickými mapami a plány. Z podrobnějších byl k dispozici jen mapový
elaborát stabilního katastru z konce 30.let 19.století.
Osada Trhonice, vznikla vnitřní – tedy českou kolonizací, byla součástí
feudálního panství královského věnného města Poličky již ve 14. Století a
zůstala při něm až do zrušení patrimoniálního systému v polovině 19.
Století.
Meze jejího historického vývoje vedle obecných společenských podmínek
určovaly především geografická poloha a z ní vyplývající místní
geomorfologické a klimatické poměry. Hlavním podmiňujícím činitelem
v tomto smyslu je poloha osady na severovýchodním okraji masivu
Českomoravské vysočiny, východně a v poměrně těsném sousedství od její
nejvyšší části, představované Žďárskými vrchy.
Z polohy osady v relativně značné nadmořské výšce se odvozují drsné
klimatické podmínky s průměrnou roční teplotou kolem 7 C a značnými
srážkami v rozmezí 700 – 900 mm ročně, při čemž roční perioda bez mrazu
činí méně než 100 dní a není výjimkou, když 1. Sníh spadne již v říjnu,
kdežto poslední až v květnu. Polohu osady také charakterizuje její katastr,
spočívající převážně na podkladu bz krystalických břidlic se svahovými
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sutěmi, hlínami a písčitými náplavami v údolí zdejšího potoka. V závislosti
na tom se svahovitě členitý katastr obce vyznačuje ze zemědělského
hlediska nevhodnou kvalitou půdy, která kromě toho, že je rozestřena jen
ve slabé kulturní vrstvě, je kamenitá podzclovaná a proto mimořádně
náročná na hnojení.
Soubor geomorfologických, klimatických a půdních podmínek od počátku
nepříznivě ovlivňoval možnosti zemdělské výroby, jež byla a je hlavní
složkou hospodářského života osady. Tkvěla v něm příčina malých
zemědělských výnosů, zejména pokud jde o obilnářství, které z nutnosti
bylo doplňováno pěstováním lnu pro domácké zpracování. Dnes významné
bramborářství se rozšířilo teprve v 19. Století. Nízkou prosperitu rostlinné
výroby poněkud zlepšovala výroba živočišná, jež umožňovala zužitkování
lučních porostů. na plochách nevhodných k obdělávání. Jistý význam, ač
většinou jen místního dosahu, mělo také dřevařství, těžící a poměrně
značných lesních porostů. Důsledkem přírodou omezených možností
zemědělské výroby v Trhonicích, bylo zejména to, že prakticky po celou
dobu trvání feudalismu se jednalo osadu velmi malou, ještě počátkem 18.
Století osídlenou méně než 20 usedlíky. Větší počet usedlíků je totiž
podmínka primitivního trojpolního hospodaření nemohl najít dostatečnou
obživu. Trhonický mlýn, jenž byl v majetkoprávním ohledu od počátku
objektem rustikálním, lze v opačné chronologické posloupnosti sledovat až
do 2. poloviny 16. Století. Již v úrbáři z roku 1552 se mezi vcelku 13
trhonickými usedlíky objevuje Petr s charakteristickým příjmením mlynář (
M. Č. A Polička i. Č. 66,kart. 3/, který na svém zaplaceném gruntě seděl
ještě v letech 1569- 1574. Pozemkovou výbavu grunt Petra Mlýnáře patřil
k nejmenším v obci, náleželo k němu jen málo přes jeden prut polí, tj.1/12
lánu (tamtéž purkrechtní registra z 1. 1568-1596, kniha i.č.239, Gruntovní
kniha pro 1 1574-1602, i.č. 242). Jeho grunt-mlýn těsně před rokem 1590
zdědil v ceně 161 kop gr.míš se lhůtou (1 kopa r.míš.=1 zl. Rýn 10 kr.)vlastní
syn Jíra Mlynář, který byl povinen ve splátkách z ceny mlýna zaplatit svým
devíti sourozencům, matce a dalším příbuzným po 10 kopách míš. Kromě
toho podle otcovy závěti musel do smrti ve mlýně zaopatřit svoji matku
Markétu, k čemuž se dobrovolně uvolil dávat korec žita, korec ovsa a věrtel
lněného semene i užitek z horní louky u rybníka. Mimoto se zavázal svému
bratru Matoušovi na svoje náklady vystrojit svatbu. Splátky pohledávky
dědiců začal Jíra splácet hned v roce 1590 a to po 4 kopách míš. Ročně. O
soudobé prosperitě mlýna a přidruženého hospodářství svědčí pravidelnost
splátek svědčí i to, že Jíra mohl část závazku vykoupit jednorázově za
hotové peníze. Nicméně při srovnání s tehdejšími cenami tehdejších
trhonických gruntů patřila Jírova usedlost k méně ceněným. Jejich ceny se
totiž pohybovali od 180 do 500 kop míš. A trhonická zákupní rychta bývala
ceněná na 600 kop míš.(Téměř Gruntovní kniha Trhonice pro i. 1574-1602.
i. č. 242). Pravděpodobně v 1. Letech 30 leté války přešel mlýn cestou
dědictví na Jírova syna Jana Mlynáře, jenž se v něm poprvé dokládá roku
1637. Převzal mlýnskou usedlost v nezměněné ceně 161 gr. míš. Se lhůtou,
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přičemž roku 1654 se sděluje, že jeho mlýn měl jedno vodní kolo.
Hospodářské příslušenství mlýnské usedlosti se do té doby rozrostlo na 10
strychů vlastních polí a dalších 24 strychů polí, připojených od jednoho ze
dvou trhonických gruntů opuštěných z 30 mleté války. Ekonomická situace
mlynáře byla v té době uspokojivá, jak patrno z toho, že mohl držet 3
potahy (koně a voly) 5 krav, 2 jalovice, 2 vepře a obdělávat alespoň 24
strychů z 34 strychů, které měl k dispozici. Zdá se, že odlehlá poloha
Trhonic je v průběhu válených akcí uchránila od nejhoršího. Na nepřímých
důsledcích války naopak Jan Mlynář alespoň dočasně vydělal, neboť díky
připojení polností od opuštěného gruntu krátce po třicetileté válce vedle
řemesla obhospodařoval druhý největší grunt ve vsi. (MěA Polička,
gruntovní kniha Trhonice, kniha č. 283. od r.1654.Kart.44.i.č.364, registra
na vesnické úroky k r. 1637.SÚA Praha, Tereziánský katastr, spisy
16/2¨.opis berní ruly.5. února 1660 převzal mlýn v nezměněné ceně po
zemřelém otci Janovi Matěj Mlynář. Jeho rodiče zemřeli současně, patrně
v důsledku epidemie a poválečné ekonomické těžkosti zasáhly již i jejich
mlýn. Svědčí o tom skutečnost, že zemřelý Jan Mlynář dlužil jek za
vypůjčenou sůl z Poličky, ale i za vypůjčený dobytek a dokonce, což je u
mlynáře překvapující, i za obilí. Tyto dluhy musel Matěj Mlynář splatit
místo závdavku za kupní cenu. Zbytek trhové ceny připadal na vyplácení
dílu spoludědiců (sourozenců a matky). Dobové ekonomické potíže
charakterizuje nakonec i to, že roční splátky na trhovou cenu mu byly
stanoveny na 2 kopy gr. míš. ročně tedy na polovinu toho, co splácel roku
1590 jeho děd. I tak zděděné dluhy (závdavek) ve výší 17 kop míš. Zaplatil
teprve v roce 1666, přičemž roční purkrechtní splátky musely být několikrát
prominuty, takže 10 let po převzetí mlýnské usedlosti měl splácet ještě 141
kop míš.. (MěA Polička, gruntovní kniha od r. 1654. Kniha č. 283). V této
situaci nepřekvapuje, že při revizitaci berní ruly roku 1676 se trhonický
mlýn o jednom kole jmenuje jako zpustlý. To již byl Matěj Mlynář mrtev a
mlýnskou usedlost spravovala pozůstalá vdova Dorota. Konkrétní příčiny
spustlosti mlýna nejsou známy- svůj podíl na tom mohl mít i požár. Obtížné
postavení držitelky dokumentuje jednak to, že nestačila řádné obdělávání
přidružených polností. Z 33 strychů polí leželo 11 strychů zcela ladem a
dalších 13 strychů bylo v důsledku neobdělávání úplně zarostlých. Výnos
hospodářství stačil vdově na chování 1 koně, 1 vola, 3 krav a 2
jalovice.(SÚA, Praha, Terezínský katastry spisy 16/2, opis revizitace berní
ruly). Vdova po možném požáru pravděpodobně stačila pouze na
nejnutnější opravu a udržování obytného a hospodářského příslušenství
usedlosti, kdežto vlastní mlýn alespoň na čas ponechal svému osudu už pro
to, že provoz, opravy a udržování mlýna vyžadovali speciálního školenířemeslných znalostí, které sama nemohla mít. Na druhé straně malý mlýn o
jednom kole svojí kapacitou a výnosem zřejmě neumožňoval otázku přijetí
odborné námezní síly. Vdova mohla spoléhat jen na svoji rodinu. Na to, že
doroste a mlynářskému řemeslu se vyučí některé z jejich dětí, jmenovitě její
syn Petr. Jak se to také skutečně stalo. 21. února 1681 tudíž, mohla vdova
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Dorota postoupit mlýnskou usedlost synovi Petru Mlynáři. Cena usedlosti
se sice oproti dřívějšku nezměnila. Je však nutno vzíti v úvahu, že se jednalo
spíše o cenu symbolickou. Jednak proto, že si o převod v rámci rodiny,
jednak, a to hlavně, že cena vyjadřovala starší platební závazky dřívějším
držitelům, takže případné znehodnocení stavebních konstrukcí, respektive
technologického zařízení se v ní. Závdavek na cenu usedlosti se Petru
Mlynáři stanovil na 10 gr.míš., ale v ročních dávkách po 1 kopě, které měl
platit vedle řádných splátek po 2 kopách na zbytek ceny. Podle postupní
smlouvy dostal hospodář usedlosti jednoho koně, kovaný vůz, brány
s železnými hřebíky, rádlo, i jiné nábytky, co se při gruntě naqchází.
Obdržel mimo jiné i zasetou ozimní setbu. Matka si vyhradila doživotní
výměnek při gruntu a užíváním chléva, komory a kusu lávky. K tomu ještě
množství žita ovsa na setí, lučního semene, kus pole pro zelí a pro vysetí,půl
žejdlíku máku, jakož i vydržování jedné krávy. Menší množství obilí měl
podle matčina přání hospodář, také dat svým sestrám (MěA Polička,
Gruntovní kniha Trhonice od r., kniha 283). Petr Mlynář s jistotou uvedl
mlýn opět do provozu a 8. Října 1690 jej směnil s Vavřincem Dvořákem
v předchozí ceně 161 kop míš.. Se lhůtou po 2 kopách ročně. Novému
majiteli předal jedno železí a ostatní potřeby k mlýnu, které se tam
nacházely. Současně mlýn zbavil povinnosti výměnku a posléze purkrechtní
peníze, které na cenu mlýnské usedlosti již zaplatil, tj. 53 kop gr. Míš. 3 gr. a
1 ¼ den. prodal obci, jež se tak stala spoluvěřitelem Vavřince Dvořáka /
tamtéž).
Vavřinec Dvořák, jehož rodinba v polovině 17. Století držela největší
trhonický grunt ( přes 60 strychů polí), se patrně v předpokládaném výnosu
mlýna zklamal. 13. října 1695 jej prodal Matěji Chocholovi, a to v téže ceně
jako výše. Poměrně vysoký závdavek 3 kop míš., který Chochola při koupi
složil hotově, nasvědčuje dobrému stavu objektů i příslušenství. Zbytek
ceny splácel Chochola po obvyklých 2 kopách ročně. K zemědělskéhu
hospodářství dostal od Dvořáka ve slámě 3 mandele žita a 2 mandele ovsa,
rádlo s železím, brány s železnými hřebíky o pěti svlacích, 3 slepice
s kohoutem, řezačku s kosou, jarní krukantice ( ?), dále stůl aj. . Ze zasetých
ozimů mu příslibili 2/3 sklizně. Mlýn převzal s úplným mlecím zařízením,
pro jedno kolo a jedno složení, neboť z potřeb „ k řemeslům mlýnářskýmu“
se při prodeji výslovně vypočítávalo: 1 běhoun, 1 spodek, 1 železné vřeteno,
1 kypřice, 1 železná pánvice, 1 voškr, 1 kladnice s železem, 2 železné čepy, 1
truhlík, 1 žejbrovní, 1 pytlík a 1 nasejpka ( tamtéž).

Matěj Chochola během 5 let provedl na mlýnské usedlosti blíže
nespecifikovaná, ale výslovně připomenutá zlepšení, vyjádřená
sumou 10 kop míš.l , o kterou vyrostala cena , když 24. Listopadu
1700 koupil usedlost Josef Teska. Zlepšení se odrazila i
v závdavku, který teď činilo 40 kop míš. . Kupní smlouva přitom
uváděla v podstatě totéž vybavení mlýnice, jako když Chochola
mlýn kupoval /( tamtéž).
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V roce 1708 byl již Josef Teska mrtev, neboť od toho roku
purkrechtní splátky skládala pozůstalá vdova. Za ní 25.
Listopadu 1714 pak mlýn vyhořel a podle soudobé revizitačního
protokolu „ pro velikou chudobu vdovy ( jen) pracně k vyštípení
zase přijde“. K tomu protokol zároveň konstatoval, že tak, jako
roku 1676, se trhonický mlýn nachází na neustálé a toliko
dešťové vodě, je opatřen jedním složením a nemá stoupy na
loupání krup. Na jiném místě pro vysvětlení dodal, že sedláci si
doma kroupy na stoupách sami „píchají“ a máloco do mlýnů
přinášejí ( SÚA Praha, Terezián, katastr, rustikální face 32/2,
spisy 16/2). Protokolem zmíněná chudoba vdovy nepramenila
jen z důsledku požáru mlýnské usedlosti a z jejího vdovského
stavu, nýbrž i z toho, že v téže době patřilo k mlýnu jen 10
strychů polí, něco pustin a luk, jako před 30-letou válkou,
přičemž pole spadala až do třetí kvalitativní třídy, dávala pouhý
trojnásobek výsevku. Omezení zemědělského příslušenství mělo
také za následek nízký stav domácího zvířectva, které čítalo 1
koně, 2 krávy a 1 vepře (tamtéž).
Přičiněním Jiříka Tesky, který se po otci mlynářského řemesla
ujal 15.1.1718, se nicméně ve mlýně zase mlelo. Jeho ovdovělá
matka mu do hospodářství přidala koně, půl vozu, rádlo, dvoje
brány, 2 vepře, drůbež a všechno ostatní nářadí. Vyhradila si
obvyklý doživotní výměnek a užívání části polí, která by stačila
pro vysetí 1 věrtele a 1 žejdlíku žita i ovsa a 2 žejdlíků lněného
semene, dále kousek pole pro pěstování zelí, kousek louky, pod
hrází u rybníka, vydržování 1 krávy a třetí díl ze zasetých ozimů.
Svým 3 sourozencům se v případě potřeby se Jiří Teska zavázal
dát pod 1 strychu žita (MěA Polička, Gruntování kniha Trhonice,
od roku 1654, kniha číslo 283). Osvědčil se jako dobrý hospodář,
purkrechtní splátky na cenu 171 kop míš. Splácel pravidelně až
do roku 1736, kdy i se svým synem zběhl pro víru z Poličského
panství, aniž by litoval ztráty majetku, která ho v důsledku toho
postihla (MěA Polička, Gruntování kniha Trhonice od r. 1724,
kniha č. 284).
Opuštěný grunt – mlýn připadl Poličskému magistrátu jakožto
vrchnosti. Zápisem z 24.11.1740, po uplynutí čekací lhůty jej i
s polnostmi magistrát, pro který provoz malého mlýn o 1 složení
ve vlastní režii nebo v pronájmu, neměl žádoucí význam, prodal
Václavu Ehrenbergerovi, příslušníku rozvětvené mlynářské
rodiny, původem z Radiměře. Na rustikálním charakteru mlýna
se tedy nic nezměnilo. Vyměřená trhová cena 300 zl. Rýn. (200
zl. Rýn. Hotově, 100 zl. Na neomezené splátky při 5% úroku)
naznačuje, že předešlý majitel pravděpodobně mlýnskou
usedlost stavebně zhodnotil, a to dosti významně. Naznačuje
rovněž, že po jeho odchodu nebyla nijak devastováno a že ji tudíž
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magistrát zřejmě dobře zajistil. Tzv. mlýnská činže byla majiteli
při prominutí všech robot stanovena na 12 zl. Ryn. Ročně a
v této částce se odrážel nevelký ekonomický význam mlýna.
Mimo to byl ovšem povinen odvádět kontribuci a ostatní dávky,
jakožto i řádně udržovat mlýn v provozu. Posledních 50 zl. na
trhovou cenu splatil roku 1750 (tamtéž).
Zlepšená situace na poličském panství, kde počátkem 18.
Století byl překonán úpadek, trvající od třicetileté války a kde
pak především v důsledku Tereziánských reforem nastala doba
zřejmého hospodářského i populačního rozvoje, a jistě i osobní
vlohy Václava Ehrenbergera měly zásluhu na zvýšení výnosů
jeho zemědělského podnikání i mlynářského řemesla, jež při
něm provozoval. Nejen mlýnské usedlosti spočívalo prokazatelně
ve vybudování nové pily a olejny, neboť tyto objekty se poprvé
při usedlosti jmenují ve smlouvě z 28. Prosince 1782, kterou se
její držení po zemřelém otci Václavovi uvázal otec Ehrenberger.
Smluvní cena mlýnské usedlosti tehdy zněla již na 350 zl. a
dalších 50 zl. za zvláště přidaný inventář, celkem na 400 zl.
Z toho 100 zl. složil Josef Ehrenberger otci ještě za jeho života,
zbývajících 300 zl. měl na požádání a podle potřeby splatit
nejmladšímu bratrovi Františkovi. Jinak Josef Ehrenberger
obdržel k mlýnu, pile i olejně všechno potřebné, kromě toho
rozličné nářadí k polnímu hospodářství, dále 2 vozy, 2 rádla, 1
rolničku, 2 brány, řetěz, zásobní šindele a jiné drobné selské
nářadí a nádoby. Z dobytka pak navíc vola, krávu a plemenici
(tamtéž).
Vybudování pily před rokem 1782 si ovšem vyžádalo změny na
dosavadním technologickém zařízení, především pokud jde o
pohon. Pro pilu, situovanou nepochybně na dnešním místě,
muselo být zřízeno druhé vodní kolo také na horní pohon, jako
původní kolo mlýnské. Instalaci druhého vodního kola současně
podmiňovala patřičná úprava vyústění mlýnské strouhy, tj.
zdvojení vantrok. Vodní poměry v místě přitom asi nedovolovaly
jen výjimečně řezání dřeva a mletí obilí současně. Za normálního
stavu vody zřejmě mohl mlynář mlet a řezat střídavě. Pořízení
olejny bylo patrně mnohem méně náročné, jelikož byla podle
všeho vybavena ručním lisem.
Podle josefínského katastru z roku 1787 vlastnil nebo užíval
Josef Ehrenberger v bezprostředním okolí svého mlýna, jemuž
bylo přiděleno konskripční číslo 15, následující pozemky, řazené
v navazujících topografických číslech (top. č. 132-139) a
nacházející se v první katastrální trati, kousek zahrádky mezi
příkopou (náhonem) s cestou – 123 ploš. sáhů. Cestu nad tou
zahrádkou. Příkopu (náhon) pod mlýnem. Kousek role nad
strouhou až po cestu k Vochozi, 136 ploš. sáhů. Obecní kousek
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role v nájmu 42 ploš. sáhů. Louku vedle mlýna, řečenou Na
zahradě, 890 ploš. sáhů. Obecní bělidlo nad svojí zahradou,
v nájmu 166 ploš. s. Louku při Hraničním potoku pod a nad
příkopou, 847 ploš. s. (SÚA Praha, Josefinský katastr č. 1702).
Ostatní pozemky, zejména polnosti, příslušející k mlýnské
usedlosti,
pak
ležely
v polohách
bezprostředně
s ní
nesousedících.
Josef Ehrenberger, jež mlýnskou usedlost vlastnil 20 let (17821802), úspěšně navázal na zvelebovací činnost svého otce.
Kromě dobré péče o stávající konstrukce přistavěl ještě
pazdernu, která obdržel konstr. Číslo 16. Stála od mlýna
odděleně podle indikační skici z roku 1839 buď za dnešní silnicí
nebo za sklepem, jehož stavebníkem byl tentýž hospodář.
Pazderna a venkovní sklep se totiž poprvé jmenují v jeho závěti
z 2. Září 1802 a v pozůstalostním inventáři z 11. Října téhož roku.
Mlýnská usedlost byla tehdy již ohodnocena na celých 500 zl.
Celková suma aktiv, počítajících v to hodnotu inventáře a
pohledávky za dlužníky po zemřelém Josefu Ehrenbergerovi,
činila 1191 zl. a 13 kr. (MěA Polička, Gruntovní kniha Trhonice, č.
306 (1788-1850).
Finanční ohodnocení pozůstalosti, proti nemuž nebylo
námitek, svědčí o velmi dobrém stavu starých i nových
konstrukcí mlýna a přidruženým objektů včetně jejich zařízení.
Dobré ekonomické postavení, v němž zemřelý žil, vedle
zanedbatelných dluhů nejlépe dokládá rozmanitý a poměrně
bohatý inventář, který po sobě zanechal. Mlýn i polní
hospodářství byly náležitě vybaveny vším potřebným a stojí za to
pro ilustraci z inventáře citovat.
„Vynachází se mohovitost a sice:
Mlejn s rolí, lukama a vším příslušenstvím totiž: Pilou, olejní,
pazderní, která pod č. 16 jest, též venkovní sklep… Kde od
kšaftujícího do hospodářství zachováno jest:
1 vůl červenej
1 kráva straka
2 vozy kovaný obchozený
1 rádelní kolečka kovaný, hužny a 3 rádla s naradníky
2 brány s železnými hřebíky
Motyky, řetěz kladní, kosy
2 pily, totiž oblouční, roubelní a ruční
dláta, poříz (a další stolařské i tesařské nářadí)
1 řezačka s kosou
Pantok a sekery různé
3 klamry a 2 klamřice
1 velký sochor železný a 2 špičáky
1 kladivo, kleště, cirkl a úhelnice
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2 voškrty, 1 palice železná
2 pilníky vodní
4 pytlíky dobrý a ostatním plátýnkem
1 hever k vozu
Nad pilou forotní ramena a rozličný potřeby mimo tam ležících
stolových fošen.
Nad olejnou potřeby mimo prken
Na stropě (patře) cejkolz, palce, klíny, loži na cévky, vodrážky,
kuželice a rozličné potřeby.
zděře na kámen, 1 malý hoblíček a 1 cighobl.
Forotní šindele 8 hranic.
Pro hospodáře Václava (jako přímý odkaz):
7 fošen stolových
1 saně
1 vůl
kráva stará
2 dvouletý jalovice
1 bejček roční a 1 jalůvka
1 sviňka plevná
motyky
2kosy travní
1 pila s rámcem veliká, 1 malá
1 šneidar
7 dlát
poříz
2 sekery kladní a 1 ruční
1 sekera řeznická
1 špičák poloviční
1 voškrt
1 palice železná
1 rašple
(a další drobné nářadí, něco obilí, lněného oleje atd.“ (tamtéž).
V nikoliv horším stavu pak v roce 1830 převzal mlýnskou
usedlost „pro velkou tělesnou neduživost“ svého stejnojmenného
otce Václav Ehrenberger ml. Cenu mlýnské usedlosti při převodu
vyjádřilo 628 zl. 13 kr. kon. měny. Její zvýšení proti roku 1802
nemuselo mít nutně důvod ve stavebním zhodnocení, spíše se
jednalo o zvýšení v důsledku měnové krize předcházejících let. Suma
celé ceny i s inventářem činila 700 zl. kon. měny a z ní měl Václav
Ehrenberger ml. Svým sourozencům vyplatit jejich podíly v celkové
výši 432 zl. kon. měny. Polní hospodářství usedlosti tehdy
disponovalo 7 jitry 1494 ploš. s. polí, 2 jitry 950 ploš. s. luk a 1205
ploš. s. lesa (tamtéž). Reálné činžovní závazky vůči městské
vrchnosti se oproti dřívějšku podstatně snížily. Činily sice stále 12 zl.,
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ale vídeňské měny. (MěA Polička, i.č. 1124, 1163, 1177, Městské
zúčtovací knihy pro léta 1829-1859).
Stabilní katastr v protokolu stavebních parcel z roku 1839 pod
domovním číslem 15 zaznamenal obytnou a hospodářskou budovu
(mlýnskou usedlost) mlynáře Václava Ehrenbergera o zastavěné
ploše 121 sáhů včetně dvora. Pod stejným číslem se dále nacházela
hospodářská budova (pila) téhož majitele o zastavěné ploše 28 s.
včetně dvora. Domovní nebo též konskripční číslo 16 protokol
charakterizovat již jako obytnou budovu (domek) o ploše 12 s., která
byla v majetku Václava Ehrenbergera, zřejmě staršího. Zdá se, že
tato původní pazderna byla zatím upravena k obytným účelům, snad
jako výměnek (SÚA Praha, stabil. Katastr. Trhonice, okr. Polička,
kraj Chrudim, sv.č. 482).
O celkové situaci mlýnské usedlosti v její dosavadní historii
poprvé informuje indikační skica stabilního katastru, pořízená
rovněž v roce 1839. V základní poloze objektu se podle ní proti
dnešku nic podstatného nezměnilo. Byly situovány jižně od jádra
obce, na samém okraje místní tratě, při vozové cestě (dnes silnici)
z Trhonic do V. Ubušína na Moravě, a to v těsné blízkosti tzv.
Hraničního potoka, jenž tekouc od východu k západu, zde tvořil
zemskou hranici, aby u Benátek pod Jimravovem již na území
Moravy vyústil do horního toku Svratky. Vlastní mlýn stál u
mlýnského náhonu západně od cesty do V. Ubušína. Vodní energii
mu zajišťoval jednoduchý stav (bez rybníka) na Hraničním potoku,
vybudovaný východně od cesty do V. Ubušína, a usměrňující vodu
do již zmíněného náhonu, který byl sice mělký, ale pro zde uplatněný
systém horního pohonu vodních kol s menšími nároky na množství
vody dostatečně dimenzovaný. Rýha náhonu je v terénu po celé délce
trasy zřetelně patrná i dnes, po stavu však nezbylo ani stopy. Rybník
sice již dříve v příslušenství mlýnu byl, avšak s jeho pohonem ani
místně ani funkčně neměl nic společného.
Povšechný půdorys mlýna vykazoval zhruba dnešní stav
(postižení detailů neumožnilo velké měřítko mapového elaborátu),
podobně i stavení pily, jakož i nástavba sklepa, na kterým se severně
nacházela další stavba (parc. Č. 49) v protokolu označena jako
hospodářská. Východně za cestou do Ubušína stál na parcele číslo 48
domek č. 16, dochovaný po přestavbě dodnes. Objekty mlýnské
usedlosti byly vesměs vyznačeny žlutě. V jejích konstrukcích tudíž
převažovalo dřevo, tak jako v převážně většině tehdejší zástavby
obce. Dvě vodní kola zakreslená u mlýna dokládají zvláštní pohon
mlýnského složení a zvláštní pohon pily.
Komunikační poměry v okolí usedlosti odpovídaly vcelku
dnešnímu stavu. S vozovou cestou (dnes silnicí) Trhonice – V.
Ubušín a tedy s širším okolím byl mlýn spojen polní cestou,
pokračující na západě do ubušínského a jimravovského katastru.
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Pozemkové příslušenství mlýnské usedlosti se rozkládalo
v dlouhém pásu na západ a východ, přičemž sledovalo údolí
Hraničního potoka na jeho pravém břehu. Hlavní díl polí (přes pět
jiter) se pak nacházel o něco výše, západně od vozové cesty mezi
mlýnem a obcí (SÚA Praha, Indikační skica stabil. Katastru,
Trhonice, sv. č. 482, měř. 1:2880).
Písemné a grafické podklady pro sledování osudů, případně
proměn mlýnské usedlosti v dalším průběhu 19., ale i 20. století
schází. Nicméně i bez nich lze z dochovaného stavu objektů a jiných
souvislostí odvodit, že zřejmě ještě za Václava Ehrenbergera ml. se
zrušením poddanství v polovině 19. Století stal mlýn i jho
příslušenství zcela svobodným majetkem, vázaným toliko daňovou
povinností vůči státu. Soudobé zrušení cechovních omezení však
nemělo pro trhonické mlynáře větší význam, neboť pokud vůbec
bývali členy mlynářského cechu (doložen v Poličce až v 18. Století),
bylo toto členství pro malou ekonomickou váhu mlýna po výtce
formální.
Václavu Ehrenbergerovi ml. Je možno připsat stavební úpravu
části jihovýchodního průčelí usedlosti v roce 1843, a to podle
letopočtu na štítě. Další stavební úpravy jsou již dílem jeho nástupců
(ltp. 1883 na štítě severovýchodního křídla), stejně jako
modernizační úpravy technologického zařízení mlýnice a pily.
V souladu s obecným rozvojem mlecí techniky v našich zemích
v průběhu druhé poloviny 19. Století nahradily i v trhonickém mlýně
dosavadní tradiční kamenné složení výkonnější válcové stolice
(dodnes zachovány tři), přičemž kamenného složení bylo zřejmě
ještě nějaký čas užíváno za účelem šrotování (proto se dochovalo
rovněž). Zařízení mlýnice v té době doplnily také vysévače a
mechanické dopravníky a meliva. Nutno podotknout, že jejich
instalace nevyžadovala změnu staršího stavu členění mlýnice do
pater. Pohod nových strojů však až do počátku 20. Století nesporně
zajišťovalo nadále tradiční vodní kolo přes hřídel a kolo palečné
pouze s tou změnou, že palečné kolo neuvádělo v pohyb již jen jedno
složení, nýbrž že bylo napojeno na novou transmisi a jejím
prostřednictvím na stolice, dopravníky atd. Starým způsobempomocí druhého vodního kola byla do té doby poháněna i pila.
Posledním krokem v modernizaci mlýna se stala instalace
naftového motoru o 10 MP, který byl hřídelemi propojen nejen
s transmisí v mlýnici, ale i s pilou na protější straně náhonu.
Pořízením motoru, se kterým patrně souvisela i modernizace
strojního zařízení pily, pravděpodobně datovaná letopočtem 1908 na
trámu, se dosavadní vodní kola, mlýnské i pilové stala zbytečnými.
První z nich zůstalo na místě pro případ nouzového pohonu, druhé
bylo zcela odstraněno, a to i s příslušenství (vantroky apod.).
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Přes uvedené modernizace však mlýn, spadající do kategorie tzv.
mlýnů řemeslných, nemohl obchodním průmyslovým mlýnům
konkurovat nijak dlouho. Podle ústních údajů obyvatel se v něm
mlelo naposled v roce 1941. Od té doby zůstala v příležitostném
provozu pouze pila.
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4 Architektonický rozbor
a. Dispozice
Bývalý vodní mlýn situovaný ve výškově členitém terénu na jihovýchodním
okraji obce sestává ze čtyř křídel, která uzavírají obdélný dvorek. Samostatně
stojící opodál pila a sklep.
Základem dispozic jsou již zmíněná čtyři křídla, seskupená ve tvaru
lichoběžníku. Nejvýraznější hmotu představuje podélné hlavní křídlo na jižní
straně dvora, přiléhající kratší západní stranou k mlýnskému náhonu.

Obrázek 1 - Jižní průčelí

Průčelí přízemní obytný díl tohoto křídla zvyšuje půdní nadezdívka do
úrovně sousední části, která je jednopatrová. Zadní provozní část s podlahou
přízemí klesá s terénem směrem k náhonu. K obytné části přiléhá v průčelní linii
krátké příčné spojovací křidélko s průjezdem.
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- Průjezd ze dvora

Naproti stojí souběžně s náhonem patrový přístřešek s pavlačí po celé délce
dvora.
Severní hospodářské křídlo je přízemní, s kratší délkou a od hloubkové osy
usedlosti se poněkud vychyluje. Celek doplňuje na jihozápadní straně stavení
pily, na severovýchodním okraji se nachází drobný, hloubkově orientovaný
sklípek, zčásti zahloubený do svahu.
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Pila

Jednotlivé části mlýnského objektu jsou přes terénní deformace výškově
téměř vyrovnané, opatřené valbenými sedlovými střechami.
Hlavní východní průčelí mlýna, architektonicky svázané jednotným
klasicistním členěním, tvoří čela obou hloubkových křídel, propojených příčným
traktem průjezdu.

Obrázek 4

Východní průčelí

Čelo hmotově převažujícího jižního křídla se valbeným úhelným štítem je
v přízemí pročleněná nestejně širokými lisenovými rámci s odsazenými
koutovými výkrojemi a osvětlené třemi jednotnými obdélnými okny novějšího
dělení ve tvaru T, osazenými za špaletou. Otvory rámují štukové listové
šambrány, dosedávající na zbytky parapetních říms. Okenní otvory jsou ve
vztahu k jednotlivým lisenovým polím situovány poněkud nesymetricky.
Lichoběžný štít polovalbové střechy s odvěsnami přečnívajícími přes hlavní
fabionovou římsu je dvouetážový, plošně orámovaný, oddělený od průčelní
stěny nízkou okapní stříškou. Architektonické členění spodní etáže obstarávají
čtyři bosované pilastříky s čabrakovými rosetkami podloženými hlavicemi.
Pilastříky nesou průběžné fabionové kladí, vytvářející ve spojení s vertikálními
články lichý arkádový motiv. Střed spodní etáže štítu akceptuje prázdné, plošně
orámovaná půlválcová nika se sochou, se stylizovaným klenáčkem kalichového
tvaru. Po stranách prolamují plochu štítu dvě okénka drobně dělené klasicistní
konstrukce, osazená v líci. Hladké ostění, beze stop původního orámování,
doprovázejí vrcholové, šupinově členěné klenáčky a dekorativní srdíčkové
parapetní motivy. Horní etáž štítu obsahuje uprostřed čabrakovou kartuši
s letopočtem 1843, po bocích pak dva kruhové vikýřky se štukovými hvězdicemi.
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Zdivo, vystupující zčásti pod zvětralou, opadanou omítkou je převeze
cihelné, pouze těsně nad úrovní terénu smíšené s ojedinělými kamennými
částicemi.
Přípojné příčné spojovací křídlo, se základní plochou průčelí cca o 50 cm
nižší, opakuje v dvouosé části přiléhající hlavní budově motiv lisenových rámců
s koutovými výkrojemi. Zbývající třetinu plochy zaujímají dvoukřídlá svisle
bedněná vrata vjezdu do dvora. V levé části fasády je prolomeno drobné,
segmentem zaklenuté okénko bez ostění. Vpravo je v sousedství průjezdu větší
obdélné okno, korespondující s okenními výřezy hlavního křídla. Umístění obou
otvorů do lisenových polí je provedeno zcela nesymetricky. Pod převislou, silně
pronesenou sedlovou střechou vystupují konce vazných trámů.
Čelo severního hospodářského křídla, sledujícího průčelní linii obou
předchozích částí s výrazným lisenovým rámováním je opatřeno hrubě
stříkanou omítkou. Ve spodní části se nalézá štěrbinový větrací otvor.
Lichoběžníkový ploše rámovaný štít, oddělený od průčelní stěny nízkou
stříškou, prolamuje trojice kruhových otvorů bez šambrán, křížem dělených
cihlami. Ve vrcholu štítu je umístěn drobný oválný štukový rámec s letopočtem
18… Základní plocha fasád všech tří složek východní fronty mlýna je provedena
v hnědočerveném tónu, architektonické a výzdobné prvky ponechány
v kontrastní bílé.
Severní průčelí objektu přebírá do kompozice celku vedle podélné stěny
severního hospodářského křídla vyšší, do hloubky ustupující štítovou zeď
připojeného křídla západního. Plochu stěny přízemního hospodářského křídla
člení dvojice pravoúhlých rustikalizovaných lisenových rámců. Pod
přečnívajícím okrajem silně pronesené sedlové střechy vystupují konce vazných
trámů.
Připojené štítové čelo západního křídla je zcela hladké, neomítané, do výše
cca dvou metrů zděné z lomového materiálu, ve zbývající části z cihel formátu
28 x 6,5 cm. V kamenném zdivu poněkud vpravo od osy průčelí, je prolomen
hladký obdélný vstup s novodobými typovými dveřmi. V ploše trojúhelníkového
štítu narušeného systémem diagonálních a vertikálních trhlin, se nalézá trojice
drobných, rovněž novodobých okének. Zadní západní patrové průčelí
mlýnského objektu, stojící podél zbytku bývalého vodního náhonu se pravou
stranou připojuje k zadní štítové stěně mlýnice. Architektonicky je
bezvýznamné, bez slohových znaků. Do výše 125-200 cm nad terénem je zděné
z lomového neomítaného, nasucho kladeného kamene, v ostatní ploše
z neomítaných novějších cihel. Na několika místech je stažené železnými
kleštinami. Zhruba uprostřed délky cihelného podlaží jsou prolomeny dveře se
dvěma prkennými křídly pro shoz pytlů. Chrání je provizorní přístřešek, zakrytý
vlnitým eternitem. O něco níže vpravo po obou stranách dveří jsou situována
drobná okénka novodobého jednotabulkového členění.
Připojená zadní štítová strana mlýnice, sledující průčelní linii sousedního
křídla, je ve spodní části, vyrůstající ze dna náhonu, kamenná. Výše nad
terénem je v levé části zděná novodobými režnými cihlami formátu 28 x 13 x 6,5
cm. Tato cihlová část obsahuje dvě jednotabulková okénka a zcela vlevo,
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v úrovni polosuterénu, hladký čtvercový otvor s novodobou mříží. Pravou
polovinu průčelní stěny zaujímají prkenná vrata v otvoru, který vznikl
vyříznutím původní roubené stěny až po jihozápadní nároží. Na vrata navazuje
dřevěný stavidlový mostek s traverzovou nosnou konstrukcí a s železným
trubkovým zábradlím. Hraněné trámy pravého nároží se zbytkem odříznutého
roubení jsou přeplátovány na rybinu a na zámek. Pod spodní, přečnívající částí
štítu vystupují konce vazných trámů. Lichoběžníkový štít s levou odvěsnou, silně
zkrácenou mladší přístavbou západního křídla je obložen v celé ploše eternitem
prolomen dvoudílným oknem a štítovými prkennými dvířky. Pod štítem probíhá
vysoká okapní stříška, rovněž krytá eternitem.
Jižní průčelí hlavního křídla v převaze konstrukcí levé strany průčelí
roubené, je celkem pětioké. Ve dvouosé obytné části při pravém nároží je
přízemí, ve zbývajícím díle patrové s poněkud sníženým přízemím. Nestejná
výšková úroveň obou částí je určena jednak k odlišným využitím interiéru,
jednak úrovní terénu, jenž směr náhonu výrazně klesal. Rozdíl výšek obou částí
vyrovnává půdní nadezdívka, resp. několik trámů roubení.
Východní dvouosá část jižního průčelí sestává ze dvou konstrukčně zcela
odlišných částí. Zatímco levá je v souladu s ostatním průčelím sroubena
z částečně hraněných trámů, pravá nárožní část je vyzděna z cihel a vysunuta o
55 cm před líc roubené plochy. Je to výsledek neukončené přestavby usedlosti.
Omítka, fasádní členění i typ okenních otvorů zmíněné cihelné části odpovídají
charakteru hlavního klasicistního průčelí mlýna. Sousední roubený úsek
prolamuje drobné, šestitabulkové okénko v původní lištové dřevěné šambráně
s náznakem parapetní římsičky. Pod přečnívající střechou vystupují konce
vazných trámů, o něco níže prostupují z interiéru na hranách zkosené hlavy
stropních trámů. Hornímu podlaží odpovídají dvě větrací okénka, vyříznutá
v roubené stěně. Jedno z nich je střílnové.
Zbývající průčelí, odpovídající pracovní části, je ve spodní úrovni přízemí
zděno z lomového kamene, ve zbývající ploše sroubeno s hraněných trámů se
spárami vymazanými hlínou. Levá polovina přiléhajícího náhonu, je v rozsahu
celého přízemí kryta představeným, novodobým přístřeškem. V pravé polovině
je ve třech výškových úrovních prolomena trojice nestejných novodobých
okének a výplňová dveřní konstrukce historizujícího charakteru. Stejně jako
v předchozí části vystupují z líce roubené stěny hlavy stropních a vazných trámů.
Přilehlý otevřený úsek vodního náhonu, tvořící zbytek mlýnské lednice
s hrází, podpírajícího osu vodního kola a nesoucího můstek mezi mlýnem a
pilou. Kameny, původně kladeny patrně na hubenou maltu, jsou dnes k sobě
prakticky jen volně naskládány a místy se již zřítily do potoka.
Stavení pily, tvořící pohledovou součást jižní fronty mlýnského objektu, je
zčásti otevřená, zčásti prkny bedněná stavba se sedlovou střechou a vysokou
kamennou podezdívkou, vyrovnávající prudce se svažující terén. Jižní a severní
štítová průčelí pily jsou tvořena prkny na přesah.
Dvorní fasády objektu, poznamenané nedostatečnou údržbou s rušivými
novodobými zásahy, nevykazují dnes žádných architektonických znaků,
poukazujících na jejich původ. Jistou pozornost z hlediska vývojového zasluhuje
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nádvorní zeď hlavního jižního křídla, která konkrétně v části vlevo od vstupu
vykazuje diference, poukazující k nestejné době vzniku. Dokladem je především
značná tloušťka kamenného útvaru, který celou hmotou šikmo předstupuje před
líc zbývajícího průčelního zdiva i na něm uložené roubené konstrukce. Tento
kamenný úsek prolamuje zhruba uprostřed drobný pravoúhlý okenní otvor.
Sousední, rovněž pravoúhlý vstup uzavírají nezajímavé výplňové dveře v hladké
dřevěné zárubní, doplněné laťovou brankou.
Připojené křidélko výměnku na východní straně dvora jižně od průjezdu má
stejně jako protilehlé hospodářské křídlo dvorní průčelí hladké, vyzděné
z lomového kamene s ojedinělými cihelnými vysprávkami a bíle olíčené. Do
výměnku se vstupuje ze dvora otvorem v asymetrické špaletě, uzavřeným
laťovým dveřním křídlem. Dvorní průčelí severního hospodářského křídla
obsahuje dvojici hladkých vstupů a drobně dělené okénko při levém okraji
stěny. Otvory bez ostění i omítky dvorní líce stěny pochází z mladších
stavebních úprav. Koruna lomového zdiva nesoucího střešní konstrukci, je
zejména u severního křídla silně rozrušena. Hospodářské křídlo na západní
straně dvorku sestává s výjimkou již popsaných vnějších konstrukcí pouze ze
slohově nevýrazné prkenné pavlače, prostředkující komunikaci mezi horním
podlažím mlýnice a půdním prostorem severního křídla. Její nosná konstrukce,
tvořená šesti příčnými stropními trámy podpíranými průběžným vazníkem, byla
uprostřed dostatečně podepřena novodobým cihelným hranolovým pilířem,
k němuž je zleva připojen přístavek záchodu.

b. Vnitřní prostory
Dispozice hlavního křídla se rozpadá na dvě prostorově rozdílně členěné části,
z nichž větší, západní, zaujímající zhruba 2/3 plochy půdorysu, náleží
výrobnímu provozu mlýna, zbytek účelům obytným. Půdorysný rozvrh provozní
části křídla je jednotraktový, obytná průčelní část je vyřešena dvoutraktově se
střední hloubkou zdí..
Vertikální a horizontální konstrukce i vnitřní dělení prostor vykazují
diference ve vzájemných vztazích, v užitém stavebním materiálu i ve způsobu
provedení, které dokládají, že toto hlavní křídlo nevzniklo v jedné stavební
etapě. Přední dvoutraktová obytná část obsahuje v širším levém traktu
rozměrnou, architektonicky ne pozoruhodnou světnici se světlostí 276 cm, a
nevhodným rákosovým podhledem, nepochybně vložený pod starší trámový
strop, který se dosud dochoval v dosavadním prostoru lisovny. Tato zaujímá
zhruba třetinu světnice a je opatřena záklopovým stropem sv. 317 cm, barokního
typu a prkny na sraz se spárami krytými profilovanými lištami. Zatímco
vertikální zdivo vymezující přední světnici je až na krátký úsek cihelné se
segmentovými okenními záklenky, stěny lisovny jsou v převaze v konstrukci
sroubeny z přitesaných trámů, opatřených vrstvou omítky.
Pravý trakt obsahuje při průčelí obytný prostor menší plošné výměry.
Hloubkou dosahuje k dělící západní stěně sousední světnice. Místnost
v současné době využívaná jako kuchyně ve shodě s popsanou světnicí.
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Plochostropá s hladkým rákosovým podhledem se světlostí 255 cm. Okenní nika
a průchod do světnice jsou opatřeny segmentovými záklenky. Úsek dělící zdi
vpravo od průchodu do světnice je do výše nadpraží výrazně podseknut.
Sousední prostor traktu, přiléhající ke dvoru, tvoří drobná síňka nepravidelného
příčně odděleného půdorysu, jejíž jižní část v minulosti plnila funkci černé
kuchyně. Náleží k ní mohutný průlezný komín v rozsahu celé šíře jižní stěny.
Dnes je vespod uzavřen nízkým rovným dodatečně vloženým stropním
podhledem, jehož světlá výška nedosahuje dvou metrů. Šikmo vychýlená
masivní nádvorní zeď z lomového kamene, a nerovným povrchem, je prolomena
segmentovou nikou větracího průchodu a drobným pracovním výklenkem.
Vedle světnice a bývalé černé kuchyně se nalézá dnešní obytná kuchyně
s plochým stropem, osvětlená oknem ve východní zdi. V příčce při světnici je
vybrána dvoudílná nika se segmentovými záklenky. Naproti je nika se
segmentovým záklenkem. Místnost má ve srovnání se světnicí nižší strop což se
projevuje výrazným zúžením podlahy i v půdním prostoru.
Jižní obvodová stěna obytné části vystupuje nad strop třemi trámy roubení
a v rozsahu cihlové zdi je vyzděná po stejnou úroveň, která se vyrovnává
s korunou roubení mlýnské provozní části křídla. Proto mohl být krov založen
v celém rozsahu na stejné úrovni a okap probíhá s výjimkou pozdějších změn,
způsobených stárnutím konstrukcí, ve stejné úrovni. Horní trám roubení
probíhá po celé délce až k jihozápadnímu nároží světnice, kde zbyl nepatrný kus
začepovaného trámu ze zrušeného roubení pod štítem poznamenaný stopami
ohně.
Spodní etáž mlýnice, zaujímající zbývající díl půdorysu přízemí, představuje
rozlehlý prostor, poněkud zapuštěny pod úroveň terénu. V jeho přední východní
části byla dodatečnou laťkovou příčkou oddělená příčná průběžná chodba a
rušivou vestavbou strojovny. Trámový záklopový strop nesou 3 starší masivní
průvlaky. Zatíženou konstrukci podpírají dva novodobé dřevěné sloupky. Světlá
výška prostoru, kolísající v rozsahu 220 -225, je v zadní části při náhonu
poněkud snížena vestavbou mezipodesty, podpíraná novodobým cihelným
pilířem. Vcelku souvislý úsek původní domovní zdi náhonu vpravo od pilíře je
prolomen nízko nad terénem drobným pravoúhlým otvorem. Sousední jižní díl
této zdi, nesoucí dosud dochovanou hřídel vodního kola, utrpěl silnou destrukci.
Zatímco vodní kolo na vnější straně hřídele v lednici, bylo až na nepatrné
fragmenty příček zcela zničeno, protilehlé kolo palečné se zachovalo vcelku
neporušené. Kromě pozůstatků zmíněného původního mlýnského zařízení
nachází se v blízkosti palečného kola i zbytek mladší transmise, jejiž pohon byl
odvozen od naftového motoru v příčkou oddělené strojovně.
Boční novodobé zdivo mlýnice na nádvorní straně je masivní vybudované
z lomového kamene, stejně jako zeď proti náhonu. Na severní straně obsahuje
nízkou oválnou arkádu staršího průchodu do dvora, výrazně zúženou
dodatečnými přizdívkami. Nápadné zeslabení západního úseku protější jižní
stěny bylo vyvoláno instalací mladšího rozvodného zařízení.
První patro v rozsahu provozní mlýnské části hlavního křídla je přístupné
jednak provizorními schody z dodatečně oddělené chodby v přízemí, jednak ze
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zvýšené úrovně terénu západního průčelí můstkem přes náhon. Mimoto je
spojeno žebříkovými schody s přízemím. Průběh cihelné zdi proti náhonu,
uložené na původní lomové konstrukci přízemku, je v části někdejšího vjezdu od
západu radikálně přerušen a vystřídán tenkou prkennou stěnou zřetelně
novodobého původu. Zbývající tři strany obvodu mlýna jsou sroubeny
z přitesaných trámů a prolomeny nejednotnými drobnými okénky, mezi nimiž
lze rozeznat dva střílnové otvory. Strop mlýnice tvoří jednoduchá trámová
záklopová konstrukce zčásti ze starých prošlapaných prken, podepřená při
severní straně dvojicí novodobých trámků. Schůdky z přízemí a jejich
pokračování do podkroví jsou umístěny v severovýchodním koutě mlýnice a od
ostatního prostoru odděleny dvěma dřevěnými příčkami. Za zmínku sluší uvést
pozůstatky staršího mlýnského zařízení- tři válcové stolice a šrotovník,
situované při zadní obvodové zdi náhonu.
Druhé podkrovní patro mlýna komunikačně spojené s pavlačí západního
křídla, obsahuje úzký hloubkový prostor, oddělený od přilehlé půdy hlavního
křídla tenkými prkennými příčkami, nesenými konstrukcí krovu. Prostor
uzavírá v souladu s nižšími etážemi prostý záklopový strop, využívající soustavu
hambálků, obsahuje na štítové průčelní stěně zbytky mlýnského zařízenívysévače obilí ze sklonku minulého století.
Sedlová střecha se zvalbenými vrcholy na obou stranách se uzavírá na
východě zděným, na západě prkny bedněným štítem. Krov je hambálkový,
podpíraný stojatými stolicemi se šikmými vzpěrami. Jeho základ tvoří rošt
vazných trámů a vaznic, doplněny bačkorami pod krokvemi ve slepých vazbách.
Krovová konstrukce je provedena pro lehkou šindelovou krytinu (krokve jsou
kladeny ve značných rozestupech), z nichž se část zachovala pod eternitem na
podlomení západního štítu. Dnešní krytina je z drážkových tašek.
Prostory v přízemí mlýna jsou komunikačně spojeny s dvorem, do něhož se
vjíždělo nálevkovitě rozšířeným průjezdem z hlavní průjezdem z hlavní průčelní
fronty. Průjezd není v současné době odvodněný a pro množství nahromaděné
močůvky je nepoužitelný. Jeho trámový záklopový strop spočívá na silně
rozrušeném kamenném vertikálním zdivu s dílčími cihelnými vysprávkami.
Přilehlé křidélko výměnku vlevo průjezdu obsahovalo v původní podobě
jednotný šířkový prostor o půdorysu nepravidelného lichoběžníka. V jeho jižní
třetině byla cihelnou příčkou dodatečně oddělena vstupní síňka a dřevěnou
přepážkou komora. Prostor světlé výšky 215 cm má nízký rovný štukový
podhled. Vstupní otvor v nádvorní zdi a protilehlé okénko oddělené komory jsou
opatřeny segmentovými záklenky. Pravé okno hlavního průčelí má mladší rovný
překlad. Pro úplnost je třeba uvést niku v silné zdi přiléhající k průjezdu. Je
opatřena dřevěnou segmentově zvlněnou zárubní se zbytky malovaného
vegetativního dekoru.
Hospodářské křidélko po severní straně dvora obsahuje dva nestejné
prostory oddělené dosti silnou kamennou zdí. Větší, západní prostor- chlév,
uzavírá zcela porušený trámový strop světlé výšky 183 cm, sousední kůlna
s dřevěnými žebříkovými schůdky na půdu je z části otevřena do krovu.
Obvodové zdivo, vcelku jednotné tloušťky, sestává z lomového kamene. Prostor
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vozové kůlny západního křídla a vestavěným cihelným chlívkem v jihozápadním
koutě je zastropen trámově a v celé délce pření stěny otevřen do dvora, kde
protažené stropnice nesou pavlač. Stropnice nesou trámy, uložené v cihelném
zdivu na západní straně. Na dvorní straně nese stropnice zdvojený trámový
průvlak podepíraný cihelným pilířem. Kamenná masivní zeď proti náhonu,
tvořící přímé pokračování téže konstrukce mlýnice, je opatřena mladší cihelnou
podezdívkou, která vystupuje na západní straně cca 2 m vysoko nad podlahou
půdního prostoru a je zde vybrána otvory zdvojených půdních okének.
Vlastní mlýnský objekt není podsklepen. Funkci sklepa supluje samostatné
kamenné stavení při severozápadním okraji areálu, kratší zadní stranou
zahloubené do svahu. Čelní průčelí završená prostým prkenným štítkem
poněkud převislé sedlové střechy obsahuje uprostřed obdélný vstupní otvor
s provizorní laťovou dveřní konstrukcí. Vnitřní prostor je opatřen kamennou
valenou klenbou polokruhového průřezu a vrcholící kolmo k průčelí. Neomítaný
líc klenby vykazuje zřetelné otisky bednění.
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5 Stavební historie
Problematičnost postižení stavebního vývoje trhonického mlýna a jeho
postupného narůstání vinil především absolutní nedostatek architektonických
detailů starších klasicistního původu. Těžko zjistitelný je při povrchovém
průzkumu i původní charakter vertikálních konstrukcí, především přední
obytné části mlýna, stejně jako trámových stropů, překrytých mladšími
rákosovými podhledy. Chybí zatím také dílčí poznatky, které bude možné
zaznamenat při budoucích stavebních úpravách objektu. Písemné zprávy mluví
především o ekonomické situaci mlýna a hospodářství, respektive o jeho
majitelích, méně však říkají o stavební podstatě objektu. Ne dost výmluvné jsou
i zprávy o živelních pohromách (ohně), kde chybí výčet škod. Relace trhových
cen jsou podmíněny zahrnutými závazky a prodávaným příslušenstvím. Proto se
následující hypotéza pravděpodobného vývoje stavby opírá spíše o rozbor
půdorysné struktury objektu, dispoziční vztahy a šířky jednotlivých zdí jak
v určitém podlaží, tak mezi podlažími navzájem. K ostatním historickým
údajům přihlíží s rezervou, odpovídající výše uvedeným výhradám k jejich
svědecké hodnotě.
Přestože původní uspořádání poddanského mlýna, v pramenech uváděného
již od druhé poloviny 16. Století, radikálně narušili pozdější barokní a klasicistní
přestavby, dílem podmíněné i existencí dvou zde doložených požárů, lze
v organismu nynější hlavní budovy vcelku důvodně předpokládat fragmenty
staršího snad již renesančního stavu. Jedná se především o sníženou západní
část dispozice, a to konkrétně o spodní úsek podélné zdi při náhonu
s připojenými fragmenty obou hloubkových konstrukcí nejnižší, zčásti
podúrovňové etáže mlýnice. Tyto partie jsou vyzděny z nespárovaného
lomového kamene. Ostatní konstrukce obou částí budovy, včetně vnitřní
traktace a výstavby horních podlaží mlýnice, jsou nesporně dílem mladších
stavebních etap.
V období baroka, s připuštěným datováním do pokročilé třetí čtvrtiny 18.
Století, zaznamenal objekt radikální přestavbu a celkové zhodnocení,
nepochybně vyvolané i obnovou po požáru v r. 1714. Přestože nemáme
k dispozici výmluvnější prameny k celé akci, doložené nárůstem kupní ceny
mlýna, zejména v rozmezí let 1740-1782, rozbor konstrukčních a
architektonických prvků poukazuje na barokní původ všech vertikálních
roubených konstrukcí stavby, dílem uložených na starším lomovém základě. Na
sklonku barokního období dochází pak i k archivně doloženému rozšíření
mlýnské usedlosti vybudováním pily s vlastním vodním kolem a nástavby sklepa
ve svahu při západní hranici parcely. Pozdně barokního původu je nepochybně i
trámový záklopový strop tzv. olejny (patrný pozůstatek zastropení světnice
z období před její cihelnou přestavbou. Zbytek je skryt mladším stropem,
výrazně se lišícím od trámových stropních konstrukcí sousední mlýnice, jejichž
mladší původ je zcela evidentní. I zde se však ze starší etapy zachovalo několik
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trámů, mezi něž byly při rekonstrukci na konci minulého století vloženy další,
aby se nosnost stropu zvýšila.
Otevřeným problémem úvah o starší, předklasicistní výstavbě objektu,
zůstává ovšem stáří severního hospodářského křidélka a především protilehlého
útvaru výměnku s připojeným vychýleným fragmentem nádvorní zdi bývalé
černé kuchyně. Veškeré uvedené konstrukce výlučně lomového charakteru se
vyznačují masivností a u výměnku navíc chybějícím vztahem k ostatním
vertikálním konstrukcím hlavní budovy. V průběhu nádvorní hloubkové zdi
bývalé černé kuchyně chybí navíc návaznost i na starší renesanční severní zeď
mlýnice. Přestože oba útvary, zejména trakt výměnku, by měly logicky
vzniknout již před pozdně klasicistní přestavbou, citelné průčelní fronty budovy
( co kromě architektonického rozboru nepřímo potvrzují i archivní snímky z let
1630 ( 1680)?-1690), indikační skica stabilního katastru obce z 30.let 19. Stol,
orientačně dokumentuje obě tyto části pouze žlutou barvou, která předpokládá
spalný stavební materiál. Spolehlivější závěry o původnosti celkového řešení by
bylo možno učinit hloubkovým průzkumem. I tak lze vyslovit názor, že nádvorní
zdivo výměnku a alternativně i severní hospodářské křídlo pocházejí z větší části
již ze starší etapy barokní výstavby mlýna, snad před požárem r. 1714. Indikační
skica zaznamenává na mlýnských pozemcích severozápadně od mlýna další
žlutou barvou označený objekt, který lze nejspíš považovat za roubenou stodolu.
Ta v dnešním stavebním organizmu vyloženě chybí, že vznikla v souvislosti
s hospodářskou rehabilitací usedlosti v majetku rodiny Ehrenbergerovi a její
vznik spadá nejspíše do období okolo poloviny 18.století. Pod ruhé světové válce
ztratila funkci a byla likvidována pro špatný stavební stav.
Slohové období klasicismu, archivně doložené pouze v časnější fázi,
přineslo trhonickému mlýnu značný rozvoj, nesporně podmíněný i přestavbou
jeho provozní části – mlýnice. Dokladem postupných klasicistních úprav je
jednak dnešní horizontální dělení mlýnice s trámovými stropy, především však
přestavba obytného traktu a sjednocení celého východního průčelí, uskutečněná
podle letopočtu na štítu kolem roku 1843. V obytné části mlýna nahradil
klasicismus, snad v důsledku požáru, převážnou část roubených barokních
konstrukcí a přispěl tak k výraznému pohledovému zhodnocení celé východní
průčelní fronty. Část roubení se však dochovala v dnešní olejně, ve hmotě jižní
obvodové zdi a sna d i v dělící příčce mezi světnicí a kuchyní. Z období
klasicismu pochází nepochybně i krovy hlavního křídla u připojeného výměnku.
Před rokem 1802 vznikla i pazderna, později uváděná jako samostatná chalupa
č.p. 16 dnes již zbouraná.
Novodobé úpravy objektu, prováděné od třetí čtvrtiny 19. století prakticky
do současnosti nijak pozitivně nezasáhly do výtvarné podstaty budovy Jedinou
výjimku představuje v tomto směru přizpůsobení východního, dříve patrně
dřevěného štítku severního křídla k podobě štítového útvaru hlavní budovy.
V roce 1908??? zřízení nádvorní prkenné pavlače při západním křídle stojícím
podle náhonu. Ostatní zásahy se omezily především na detailní úpravu
interiérů, vestavbu příček, modernizaci otopného zařízení a zřizování
venkovních přístřešků. Evidentním dokladem novodobé stavební činnosti je
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přeřešení celé západní mlýnské fronty. V posledním vývojovém období byla
zbourána stodola. V roce 1908 byla přeřešena celá dřevěná nástavba pily na
původní kamenné konstrukci. Změnami na provozním zařízením objektu
uskutečňovanými o d 2. Poloviny 19. stol. se tato kapitola podrobně nezabývá,
neboť byly zpracovány v úvodní historické kapitole této studie.
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6 Hodnotné architektonické a
konstruktivní detaily objektu
•

hlavní, východní průčelí s dochovaným klasicistním členěním a
štukovým dekorem obou štítů

•

Klasicistní členění a štukový dekor na pravé straně jižního
průčelí
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•

Klasicistní trámové stropy hlavního křídla

•

Roubení konstrukce hlavního křídla

•

Zbytky starších stropních konstrukcí a zbytek stropu někdejší
roubené světnice v „ olejně“
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•

Široký komín v celém rozsahu, s návazností na zdivo bývalé
černé kuchyně a předsíně

•

Dveře s tesařskou zárubní v patře provozní části mlýna vedoucí
z horní síně do mlýnice
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•

Zábradlí žebříkových schodů z mlýnice do podkroví

•

Podpěrný sloupek pod stropní konstrukcí v mlýnici (1.patro)
s jednoduchou řezbou, při žebříkových schodech s přízemí

•

Nosná část krovu, především podhledy okapů hlavního křídla
s přesahem vazných trámů a bačkor
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7Přehled hlavních architektonických
závad
Jako největší závada se projevuje naprosto nedostatečná údržba, nedostatečné
využití a z toho plynoucí celkové snížení jeho stavební a architektonické
hodnoty. Následkem nedostatečné údržby a využití je především zpustlý, krajně
neutěšení vzhled dvora s otevřeným hnojištěm, zaujímajícím celý jeho obvod a
s močůvkou volně odtékající do průjezdu. Pokud se na mlýně v posledním století
vůbec cokoli upravovalo, měl výsledek charakter provizoria.
Vlastní exteriér působí nepříznivě zejména dezolátním stavem fasád, statickými
poruchami vertikálních obvodových konstrukcí a trhlinami, jakož i
nejednotností okenních výřezů a vstupů projevující se především na západní
průčelní frontě, porušené navíc nevhodnou modernizací. Architektonickou a
urbanistickou závadu objektu představují i dodatečné přístavky a přístřešky,
jakož i provizorní můstky přes náhon.
Následkem nevyhovujícího využití interiéru je dělení místnosti příčkami,
vyřazení původní funkce průjezdu, potažení trámových stropů rákosovými
podhledy a zcela zanedbaný vzhled mlýnice s destrukcí zdiva náhonu,
základového zdiva mlýna a pily.
Závadnému architektonickému stavu byl dán základ již při přestavbě obytné
části mlýna ve zděném materiálu. Tato akce nebyla provedena důsledně, a to se
projevuje nevyhovujícím zapojením zdiva světnice na roubenou část. Další
zásada po architektonické stránce vyplývá z úpravy nádvorní pavlače, která
postrádá ornamentální ztvárnění a jejíž konstrukce neodpovídá tradičnímu
tesařskému technologickému postupu.
Etapovitost růstu mlýnského objektu se projevuje v různých úrovních půdních
podlah. To stěžuje možnost většího využití prostorové kapacity v obytné části.
Konečně způsobuje závažné ochuzení možností uplatnění hmot a průčelních
ploch mlýna v krajině i její nedobrý stav, především nesprávně udržovaný režim
spodních vod ( Jejich vysoký stav),ale i neodborně vysazená, když jinak
zajímavá okolní zeleň.
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8 Směrnice pro asanaci a rekonstrukci
Mlýn čp.15 v Trhonicích představuje přes rušivé stavební a architektonické
úpravy i přes špatný stavební stav významný památkový organismus,
dokládající až dramatický vývoj vesnických výrobních a obytných objektů
v minulosti. Jako hmotný dokument je o to cennější, že dokládá způsob
nejobyčejnějšího a skromného řešení těchto poddanských zařízení, jakých asi
v minulosti byly převážná většina – na rozdíl od výstavných panských
renesančních či barokních a klasicistních mlýnů, kterých se řada zachovala.
Právě v tak skromném uspořádání se tyto objekty mohly dochovat jen
výjimečně, poněvadž nepřežily technický rozvoj, který prodělal provoz a
vybavení mlýnů v minulém století. Již to dává podnět ke snaze o zachování
trhonického objektu. Jsou zde však ještě další aspekty, především již zmíněná
mnohost stavebních etap, dokládající historický vývoj hmotné podstaty mlýna a
ekonomické usilování jeho majitelů o zachování existence. Je tu i řada příkladů
konstrukčních stavebních postupů, které dokumentují vývoj možnosti stavební
výroby v různé době. Je tu však i řada prostorů s vyhraněným funkčním
určením a se zachovalým zařízením, jehož část náleží ještě do vývojové etapy
mlynářského řemesla tradičního charakteru, část patří již nejnovější době,
počátku tohoto století.
Konečně je třeba nezapomenout i na celkové uspořádání hmot objektu a
některá řešení průčelních ploch, uplatňující se jako architektonické hodnoty,
které se připojují k důvodům pro vyslovení požadavku bezpodmínečné
památkové ochrany a kulturní i technické rehabilitace mlýna jako výrobního
zařízení tradičního charakteru, obydlí i zemědělsko hospodářské jednotky. Je
otázka, jak toto funkční naplnění sladit s podmínkami a organizací dnešního
života na vesnici. Jako nejprogresivnější se jeví možnost sloučení využití
zachovaných stavebních, strojních a ostatních výrobních prvků po jejich
rehabilitaci a doplnění k účelům kulturním. Obytná část by i dále sloužila
původním způsobem a hospodářská část by měla být využívána v souladu
s potřebami místní zemědělské výroby ve specializovaném oboru. Určení
specializace by měl provést odborník se vztahem k tradičním výrobním
postupům a k potřebám dokumentace technické výroby v minulosti, i
k potřebám soudobého muzejnictví. Tak by bylo možné zachovat mlýnský objekt
v životaschopném stavu a prezentovat technickou i architektonickou památku
jako přitažlivou příležitost studia historických výrobních technik, vázaných na
zemědělské prostředí v živém provozu. Tento námět je vyslovován z hlediska
poznání stavu objektu podrobným průzkumem, zvláště pak proto, že staré
zařízení mlýna se zachovalo jen v torzu a mladší strojní vybavení dává jisté
možnosti praktického využití.
Největší problém architektonické rehabilitace objektu lze vidět v tom, že
klasicistní přístavba západní fronty mlýna porušila jeho architektonickou
jednotu. Je však sama o sobě hodnotná, proto nelze jen tak beze všeho uvažovat
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o návratu k původnímu stavu roubeného stavení. Optimální řešení je proto
třeba ověřit studií, která ověří, byť v teoretické poloze, obě verze (ponechat
dnešní stav či provést ideální restituci) a která současně naznačí možnost výše
uvedených úvah.
Všechny úpravy, ať již stavebního charakteru nebo ty, které vyplynou
ovlivněním funkcí prostoru a z toho vycházejícího vnitřního zařízení, je třeba
podřídit výše uvedeným zásadám, nelze nic z hodnotných prvků ztratit, naopak
nevhodné je třeba odstranit a nahradit prvky, které stylově odpovídají
architektonickému charakteru té které části mlýna. Památková ochrana
jednotlivých křídel a v nich i jednotlivých prostorů a konstrukcí by měla být
diferencovaná. Proto je například třeba provést fasádní úpravy v západním
dvorním křídle, v němž existují prvky vyhovující ( např. strop trámové spodní
etáže) a nevyhovující ( řešení exteriéru) a kde lze vhodným zásahem celku
prospět, aby se toto křídlo nejevilo jako slabina architektonického řešení. I
v těchto dílčích otázkách by měla zjednat jasno zmíněná již navrhovaná studie.
Dnešní stavební stav mlýna v Trhonicích poznamenává odraz dožívání
někdejších životních forem ve stavebním a architektonickém díle, které ztratilo
provozní opodstatnění, poněvadž výrobní náplň byly buď zcela umrtvena, nebo
eliminována na minimum ( provoz mlýna je zastaven, provoz zemědělského
hospodářství omezen na chov drobného hospodářského zvířectva,
obhospodařování zahrady a záhumenku). Mimo objektivní příčiny, vyplývající
ze soudobých změn struktury společnosti je dnešní stav způsoben tím, že
v mlýně hospodaří staří manželé, jejichž produktivní věk již uplynul a nejsou
schopni ani fyzicky ani ekonomicky mlýn udržovat. Proto je technický stav
architektonických článků i konstrukcí špatný, až velmi špatný. Vnější i vnitřní
prostory provozní části usedlosti jsou dezorganizovány uložením nejrůznějších
předmětů, ať už užívaných, nebo nepotřebných. Naštěstí je krytina, ač typově
nevhodná, v relativně dobrém stavu a na konstrukce nikde vysloveně nezatéká.
Naproti tomu představuje vysoká spodní voda výslovně ohrožení základového
zdiva a spodních částí zděných i roubených konstrukcí.
Má-li se v budoucnu přikročit k rekonstrukci a rehabilitaci objektu, je třeba
především regulovat vodní režim, rekonstruovat vodní náhon pro pohon
mlýnských zařízení, snížit dno potoka a zpevnit břehy. Zahradní terén při
stavení a v nádvoří je třeba odvodnit. Je otázka, má-li se náhon napájet i dále
jen vodou z potoka, jako tomu bylo v minulosti. Úvahy o tom, zda zachovat
nezměněný stav, daný historickým vývojem, nebo přistoupit ke korekturám,
odvozeným ze zvyklostí jinde převážně platných, budou rozhodujícím
problémem počátečního stádia projektu rekonstrukce usedlosti.
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9 Ekonomicko společenské podmínky
vzniku a existence trhonického
mlýna
Trhonický mlýn vděčí za svůj vznik příznicé souhře geografických, přírodních a
ekonomicko – společenských podmínek. Geografická poloha přímo na hranicích
s historickou Moravsou v severovýchodní části Českomoravské vysočiny skýtala
ideální přírodní možnosti pro tento typ malých jedno až dvoukolových mlýnů na
horní pohon, neboť právě tyto mlýny s poměrně malými pořizovacími náklady
mohly nejlépe využít energii zdejších drobných vodních toků o velkém spádu,
ale s kolísavým průtokem značně závislá na okamžitých vodních srážkách, jež
dosahovaly maxima na jaře a na podzim.
K přírodním podmínkám se družily a z nich do značné míry vyplývaly
podmínky ekonomicko – společenské. Tato oblast stejně jako převážná část
Českomoravské vysočiny není a nikdy nebyla oblastní obilnářskou. Převládala
zde pole špatná a jen z naší části prostřední kvality, jak to názorně dokládá
například sumární vizitační výtah poličského panství z roku 1713, kdy panství,
skládající se z města Poličky a vsí Nedvězí, Trhonice, Sedliště, Korouhev, Telecí,
Borová, Oldříš, Sádek, Kamenec, Modrá, Široký Důl, Makov, Újezdec, Radiměř
a Pusté Rybné, vykázala z obdělávaných rustikálních pozemků celkem na 5237
strychů polí a jen 406 strychů polí středních, při čemž po stránce výnosu dávala
tato pole průměrně pouze trojnásobek výsevku ( SÚA Praha, Terezián. Katastr,
spisy 16/2).
Kvalita dominikálních polností, obdělávaných v režii vrchnosti nebyla jistě
o nic lepší. Přihlédne-li se k tomu, že při zachování setby bylo z průměrné
sklizně možno zužitkovat toliko dvě třetiny, je zřejmé, že obilní produkce
poličského panství nemohla být určena pro širší trh, nýbrž převážně jen pro
vlastní respektive místní spotřebu. S ohledem na to se mi poličská vrchnost
nemohla ve větší míře zabývat obchodem s obilními výrobky – moukou. Chyběl
jí tudíž i ekonomický stimul pro rozvité zpracování obilí ve vlastních mlýnech.
Na semletí dvorské obilní produkce a k dodání mouky několika málo městských
pekařům v Poličce stačily vrchnosti jen 2-3 dominikální mlýny, situované
v Oldříši a Sádku (MěA Polička, katr. 44, Registra na příjem a vydání důchodu
1639-1640, 1688-1690, kart.45, Důchodní a pivní účet 1759), a to tím spíše, že
v důsledku nevalné obilní produkce na panství vrchnosti neustále za to, nutit
poddané k povinnému mletí v panských mlýnech, což jinak v obilních oblastech
bylo vydatným zdrojem příjmů do vrchnostenských důchodů.
Uvedené okolnosti, jež lze vztáhnout přinejmenším i na 16. Století, vedly
k příznačnému krajovému jevu, k početnému rozšíření malých, převážně
jednokolových nebo výjimečně dvoukolových rustikálních mlýnů, kterých ještě
v polovině 17. Století bylo na panství, obnášejícím 13 vsí, celkem 19 a
disponovaly nejméně 23 složenými na kámen. Ve větších osadách jako např.
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Telecí a Oldříš při tom bylo těchto mlýnů několik, v Radiměři dokonce 8 ( MěA
Polička, kart. 3, á.č.72, Soupis obyvatel poličského panství z 1.1652 – 1654).
Rustikální mlýny s malou kapacitou a obvykle na nestálé vodě sice stačily
vcelku pokrýt zpracovatelskou potřebu poddaných poličského panství, ale na
druhé straně neposkytovaly stabilitu. Jejich výnos byl vzhledem k omezení
obilní produkce totiž kolísavý více, než jinde závisel na vnějších vlivech, na
častých neúrodách apod. Proto, jestliže v nížinách bylo polní hospodářství
mlynářů jen jakýmsi nadlepšením k řemeslu, jakousi přidruženou činností vedle
hlavní profese, tedy kde bylo ekonomickou nezbytností, a to do té míry, že
hlavní váha spočívala právě v obhospodařování selského gruntu a mlýnské
řemeslo mělo charakter činnosti spíše doplňkové. Že tomu tak skutečně bylo,
pro polovinu 17. Století a tedy i pro dobu před vypuknutím třicetileté války
dokládá již zmíněný soupis obyvatel panství, podle něhož až na dvě výjimky
neměl žádný z poddanských mlynářů méně než 22 strychů polí, naopak jejich
průměrná údržba se pohybovala kolem 30 strychů (tamtéž).
K podstatné redukci počtu malých rustikálních mlýnů došlo na poličském
panství teprve v průběhu 18. Století. V roce 1718 počet složení v rustikálních
mlýnech a tudíž i počet těchto mlýnů zhruba ještě odpovídal stavu poloviny
17.století. Rustikální mlýny měly k dispozici celkem 21 složení a 7 stup na
loupání ječných krup (SÚA Praha, Terezián. Katastr, spisy 16/2, Sumární
extrakt vizitace panství z r. 1718). V roce 1759 však již na panství existovalo
celkem pouze 7 mlýnů včetně nájemných mlýnů dominikálních ( MěA Polička,
kart.45 i.č.872, Důchodní a pivní účet pro r. 1759) a při tom zůstalo až do
poloviny 19. Století /tamtéž, kart.47,i. č. 899, kart.47, Důchodní a pivní účet pro
r. 1847).
Úbytek rustikálních mlýnů lze vysvětlit hlavně změnou hospodářské
politiky vrchnosti. Pod dojmem rozmachu zemědělské produkce, evidentního již
z 1.poloviny 18. Století, zřejmě začal svým vlastním mlýnům věnovat větší
pozornost, než tomu bylo dosud, což se projevilo jejich zdokonalením,
rozšířením a tím i znásobením kapacity, při čemž důležitá byla i ta okolnost, že
dominantní mlým (v Oldříši a Sádku) stály na lepší a stálejší vodě.Malé
rustikální mlýny, jejichž držitelé na nákladné úpravy neměli prostředky a často
na nich ani patřičný zájem ( zde zřejmě působil i doplňkový charakter
mlynářského řemesla vedle hlavního selského hospodaření) rychle
vrchnostenské konkurenci podlehly. Ostatně bez významu při tom nebyl ani
mimoekonomický tlak vrchnosti, která svým poddaným mletí v určitých
mlýnech mohla prostě přikázat. Rustikální mlýn v Trhonicích ve změněných
poměrech nezanikl s největší pravděpodobností především díky odlehlé poloze
na jižní hranici poličského panství, odkud při soudobých potažních možnostech
bylo do dominikálních mlýnů v Sádku a Oldříši poměrně daleko. Okruh jeho
mlečů pocházel výhradně z řad poddaných, a to nejen ze samých Trhonic, ale i
ze sousedního Sedliště a Nedvězí. S ohledem na příznivé komunikační
podmínky v něm snad mleli i cizopanští lidé z moravského Ubušína. Nicméně i
tak byl trhonický mlynář svoje řemeslo doplnit ještě o zpracování dřeva, takže
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jeho ekonomická stabilita po polovině 18. Století vyplývala ze třech nosných
složek. Z polního hospodaření, mlynářského řemesla a z pilařství.
Napoleonské války a s nimi související finanční krach ve zvýšené míře načas
obrátili pozornost k hodnotě naturálních produktů. Mlynáři, kteří se podíleli na
jejich zpracování a více či méně s nimi disponovali, měli možnost ze situace
hodně těžit. K tomu přistoupil i další vzrůst obilní produkce, jako důsledek
všeobecného zavádění vícedělného hospodaření. Tato prosperita se odrazila i ve
stavební úpravě trhonického mlýna. Záhy však byla provázena budováním
velkých průmyslových obchodních mlýnů, které vyvolala v život právě vzrůst
obilní produkce a umožnily nové technické možnosti průmyslové revoluce.
Před hrozivou konkurencí, aktuální hlavně do 2. poloviny 19. století, sice
ještě trhonický mlýn alespoň na čas zase chránila jeho odlehlá poloha a
řemeslný charakter (mlel na mzdě pro menší zemědělce samozásobitelé v okolí)
i pilařské služby, které mohl poskytnout, ale jeho majitelé v zákonu udržení
zákazníků přece museli přikročit k postupné modernizaci. Díky tomu se
trhonickým mlynářům dařilo vzdorovat konkurenci průmyslového mletí až do
40. Let 20. století, kdy ve válečných letech bylo tu mletí zastaveno. Po válce již
činnost mlýna obnovena nebyla. Socializace zemědělství, která vedla
k obecnému zprůmyslnění mlynářství u nás se stala definitivní tečkou za jeho
činností. Sloučením menších soukromých hospodářství ve velké produkční
závody ztratil trhonický mlýn, tak jako ostatní řemeslné mlýny, okruh svých
zákazníků a tím i své základní ekonomické opodstatnění.
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10 Architektonické vyhodnocení
objektu a jeho společensko- kulturní
význam
V dnešní době se významným vesnickým architektonickým památkám konečně
dostává uznání, jako součástí národního kulturního bohatství. Z toho vyplývá
zvýšený zájem o poznání bohatství forem lidové architektury a jejího vývoje i
zájem o její památkovou ochranu. V tomto rámci se uplatňují významným
způsobem muzejní zájmy, zaměřující se na restauraci památek hmotné kultury
v komplexních souvislostech jejích časově fixovaných jevů. Projevy životní
dynamiky uplatňující se v rám i živých sídel nelze ovšem v plném rozsahu
konzervovat. Je však možné zachovat řadu činností, dnes v běžném životě
zaniklých, které v minulosti byly nedílnou součástí existenčního snažení
příslušníků vesnického společenství. Jsou to především činnosti obecné povahy,
vázané na nejběžnější životní potřeby, na obstarávání obživy, oblékání, bydlení,
dopravu i snažení uměleckého charakteru. Jsou to vedle toho rovněž činnosti
specializované, které náročnými pracovními, event.. i tvůrčími postupy
vylučovali uplatnění mezi průměrnými zemědělskými obyvateli vesnic.
Na architektonických památkách, k nimž je zde třeba soustředit pozornost,
je významná kumulace funkcí, které lze řadit do obou výše zmíněných kategorií.
Platí to nejvíce o těch objektech, které byly bez výhrady sounáležitostí
vesnického prostředí, tedy i jeho sociální struktury. V menším rozsahu se to týká
objektů, jež sice na vesnici stály, ale provozem náležely jiné třídní skupině
obyvatel, ať už městských, nebo vrchnostenských. Tato rozdílnost poznamenává
i úlohu orgánu památkové péče, či muzeí, přistupují-li k úkolu konzervace,
rekonstrukce a regenerace lidových architektur, při níž má být zachována a
prezentována i původní funkce objektu, nebo jeho části, buď formou expozice,
nebo v živém provozu.
Jestliže velký panský mlýn zpravidla obsahoval vedle výrobní části i
obytnou a výrobně zemědělskou, zanechalo to relativně menší odezvu v jeho
celkovém řešení, než tomu bylo u malého, kdysi poddanského mlýna na vesnici,
vybaveného zpravidla obytnými výrobními mlýnskými i zemědělskými
hospodářskými prostory v rovnocenném postavení okolo jednoho dvora. Mlýn
poskytoval část obživy lidem v mlýnské usedlosti, ale v jistém rozsahu i zvířectvu
na dvoře. Vyplývá to z naturální formy části úhrady za mlecí úkony, jejíž
součástí byla mouka i otruby. Chov hospodářského zvířectva se odbýval v rámci
zemědělské výroby, podmíněné polním majetkem, který náležel samozřejmě
k mlýnu, ať už byl vrchnostenský v nájmu, nebo rustikální. K těmto rozdílným
funkcím mlýnských objektů je třeba přičíst ještě mnohotvárnou činnost
mlynářů, související s údržbou mlýnských objektů, jejich vnitřního zařízení a
s údržbou vodních toků, nádrží. Tato nadmíru mnohotvárná činnost určovala
mnohým mlynářům roli, jakýchsi vesnických inženýrů, kteří se podíleli na
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budování nejrůznějších veřejně prospěšných zařízení v obci a mnohdy i na
stavbě poddanských usedlostí i na vrchnostenském stavebním podnikání.
V neposlední řadě se v mlýnské živnosti uplatňovala i obchodní činnost. Mlynáři
prodávali mouku a ostatní výrobky, někde byly mlýny vybaveny i rozměrnou
pekařskou pecí, jejíž kapacita postačovala uspokojit i sousedské nároky těch
obyvatel vesnice, kteří sami chléb nepekli.
Mnohotvárnost života v mlýnské usedlosti ovlivnila ovšem její výstavbu a
prostory různých funkcí, ve více méně odděleném uspořádání, jak to provoz
jednotlivých činností vyžadoval. Tuto funkční rozlišenost výrazně podpořil
Zemský mlecí řád z roku 1756, který přikazoval izolování mlýnského provozu a
chovu dobytka, aby se zajistila čistota namleté mouky. Proto sestává většina
mlýnských usedlostí z několika křídel, či dokonce samostatných hmot,
uspořádaných zpravidla okolo více méně uzavřeného dvora, jindy zase zcela
izolovaných. Funkční rozmanitost vyvolala i diference vertikálního členění
jednotlivých křídel a samostatných objektů, formovaných potřebami provozu.
Vnitřní zařízení mlýna a postup mlecích úkonů vyžadovaly několika úrovňové
uspořádání i vhodnou situaci terénní s přístupem od příjezdové cesty rovnou do
zanášky situované zpravidla ve vyšší úrovni nad pohonným rozvodným
zařízením. Naproti tomu byla obytná část uspořádaná v jednom podlaží, mkteré
podle potřeby zvyšovala půdní nástavba, obsahující nejčastěji sýpky, jejichž
užitková plocha byla závislá na rozsahu obchodní činnosti mlynářů.
Způsob tohoto vertikálního členění byl však realizován různě, podle
náročnosti výstavby. Tak například minimální varianta, dokumentovaná
v Bučku na okrese Plzeň sever obsahuje v přízemí strojovou část s mlýnicí
v jednom prostoru a část provozních zařízení je situována v půdním prostoru.
Vedle mlýnice je situována obytná světnice s vybavením pro minimální nároky.
Podobný drobný mlýn se ve zbytcích zachoval v Žilín – Kladné na okrese
Gottwaldov. V obou případech sestávalo pohonné zařízení z jednoho vodního
kola na spodní vodu s malým spádem. Pohánělo jedno složení. V Žilín – Kladné
je však obytná část náročnější, obsahuje světnici, síň a černou kuchyni. Mlýn
v Lačnově, okr. Vsetín (V. Prolec, Lidová architektura na Moravě a ve Slezku
1974,Brno, str. 201) měl mlýnici od obytné části rozlišenou jen větší světlou
výškou. V ní se tísnila všechna potřebná zařízení. Obydlí sestávalo ze síňky,
komory, izby a kuchyně ve dvou nepravidelných traktech. Mlýn Dolec u
Kněžmostu, kreslený Prouskem, byl patrový kamenný s architektonickými prvky
klasicistního charakteru, vybavený kolem n a horní vodu s vysoko položenými
vantroky. Mlýnská část byla uspořádána zřejmě (pokud se z kresby exterieru dá
vyčíst) ve dvou podlažích, obatnou od ní oddělovala síň, odkud se vstupovalo na
obě strany. Významným znakem vnějšího řešení byla pavlač v úrovni patra.
Poněkud výstavnější mlýnské budovy byly řešeny patrově, takže rozvod
pohonné síly jednoho či dvou mlýnských kol byl situován ve snížené úrovni při
vodě, mlýnice pak v úrovni přízemí, aby se usnadnila manipulace s dováženým
obilím a s odváženou moukou. K tomu byl buď vyhledán vodní terén
s vyhovujícím vodním tokem, nebo byl terén i tok upraven. Obytná část se pak
řešila podle situace a nároků. Např. patrový roubený mlýn v Ostrovci na okrese
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Rokycany má náročněji vybavené obydlí rozloženo do dvou podlaží, takže
spodní i horní síň slouží komunikačním potřebám obydlí i mlýna a černá
kuchyně byla rovněž využívána oboustranně, přičemž rozměrná pekařská pec
byla s výhodou situována tak, že zčásti vystupovala z černé kuchyně do mlýnské
poloviny budovy ( dnes je zbouraná).
Mlýn v Žampachu u Trosek dokumentovaný Prouskovou kresbou, má
rovněž obytnou a výrobní část, obě prostorově náročné spojené v těsné vazbě
pod jednou střechou.
Menší mlýny s jedním až dvěma vodními koly, která mohla pohánět až 4
složení, představují jednu skupinu objektů, určených především nejbližšímu
okolí. Vedle nich stály velké mlýny o 6 a více složeních, které již od doby
renesance měly charakter velkovýroby. Na rozdíl od mlýnů prvé skupiny,
v rámci feudální organizace rustikálních, byly tyto mlýny majetkem
vrchnostenským, respektive církevním, dominikálním, a jejich provoz zajišťován
zpravidla nájemní formou.
Trhonický mlýn rozsahem i právními vztahy náležel do první skupiny
rustikálních mlýnů. Mezi nimi se řadí k významnějším objektům co do velikosti i
stavebního provedení, přes všechny sociální problémy jeho někdejších majitelů,
živelné a dějinné katastrofy i přes nepříznivé poměry situační v relativně
chudém horském prostředí. Tento zdánlivý rozpor lze vysvětlit tím, že jeho
majitelé dokázali aspoň v jistých dobách skloubit mlynářské řemeslo a
zemědělskou výrobu, výsledky jednoho oboru podpořit činnost druhého a
zvětšovat hospodářskou základnu, na níž byla prosperita mlýnské usedlosti
závislá. Je pozoruhodné, že i po některých krizových jevech v historii usedlosti,
se zjišťuje stav objektu jako dobrý. Zvlášť to upoutává období po roce 1736, kdy
majitel zběhl pro víru a nový mlynář se ujal objektu roku 1740, podle všeho
zachovaného v dobrém stavu tak, že následující období lze označit jako období
dalšího rozvoje. Přesto zaznamenaly usedlosti nejméně dvě krize většího
rozsahu, které způsobily její aspoň částečnou devastaci. Je to období po
třicetileté válce, kdy se uvádí k roku 1676 v revizitaci berní ruly jako pustý a po
roce 1714, kdy mlýn vyhořel a majitelka byla ve veliké chudobě. Následující
stavební rehabilitace přinesly i rozhodné stavební stavy, o nichž si lze představit
alespoň částečnou představu rozborem dnešního stavu, které ale zčásti zakrývá
pokus o klasicistní radikální přestavbu v r. 1843.
Konečná podoba usedlosti jako celku, její dnešní stav, nedává zcela úplný
obraz prostorové vybavenosti, která by odpovídala funkčním potřebám, která by
odpovídala v období plného provozu všech složek. Chybí stodola a pazderna.
I tak představuje dnešní skladba prostorů obraz mnohosti někdejších
funkčních náplní usedlosti. O nich aspoň svědčí závěť z roku 1802, uvádějící
soupis dobytka, polního vybavení a věcného zařízení, naznačující souhrn
činností, v té době uplatňovaných. Soupis nezaznamenal jistě vše, co v mlýně
v té době pozůstávalo. Mimo to se v různých dobách různí majitelé stavěli
k životním příležitostem různě a jejich rozdílné schopnosti určovaly nestejný
způsob užívání prostorů i nároky na ně, z nich pak občas vyplývaly i větší či
menší stavební změny. Ty se po barokní stavební konsolidaci patrně minimálně
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dotýkaly prostorů vlastního mlýna, v nichž byla provedena větší přestavba až
v pozdním klasicismu (část stropních konstrukcí a krov) a při modernizaci
vnitřního zařízení na přelomu minulého a tohoto století. Změnila se i úprava
vodního náhonu při stavbě pily v pozdním barokním období.
Naproti tomu se vyvíjela obytná část tak, jak to odpovídalo dobovým
názorům na úroveň bydlení, ekonomickým možnostem a společenskému
postavení obyvatel. I v tomto se uplatnila odlehlá poloha obce a regionální
stavební tradice. O nejstarší části obydlí trhonického mlýna lze něco říci jen
dedukcí z torza roubené světnice, zachovaného v olejně. Tato část spolu se
zbytkem horního trámu roubení a se zbytkem nárožního čepu při hlavním štítě
naznačuje především velikost světnice s délkou asi 6,80 m, šířkou 5,40 m a
světlou výškou 317 cm. To jsou rozměry tradičního obytného prostoru ve
vesnickém prostředí jistě pozoruhodné. Nejsou však v horském prostředí
Českomoravské vrchoviny zvlášť výjimečné. Lze snadno nalézt analogie, např.
v Javorku (rychta), v Ubušínku (čp. 8) aj. Lze uvést ještě např. Sílův grunt
v Širokém Dole (viz Chotek, Široký Důl, Národopisný věstník československý –
1915, X., str. 37 ad.). Některé z těchto objektů vykazují prvky středověké
výstavby, identifikovatelné ovšem především ve sklepích (kamenné klenby,
dobednění v Javorku a Karasíně). Ale i hlavní konstrukce obytných prostorů
jsou zpravidla zjevně značně staré, jak dokládají objekty v Telecím, v Nedvězí (s
pozdně gotickou formou vstupního portálku) i v Karasíně. Na obytný prostor se
často přímo váže postranní světnička, užívaná místy jako kuchyně s přímým
propojením do širokého komína. Pozoruhodné jsou halové síně těchto domů
(Javorek, Telecí, Karasín, Nedvězí), zpravidla průchozí, neotápěné, zastropené
složitým křižujícím se trámovím značných profilů, průchozí napříč domem
z veřejného prostoru do dvora. Byl to nejen komunikační, ale současně i
pracovní prostor. Lze v nich spatřovat obdobu městských máshauzů,
aplikovanou případným způsobem ve vesnickém prostředí. Všechny jmenované
objekty, i další, zaznamenané Inventárním průzkumem vesnické architektury
v Jihomoravském kraji (archiv SÚRPMO – Praha, archiv KSSPPOP Brno) i ve
Východočeském kraji (archiv SÚRPMO – Praha, archiv KSSPPOP Pardubice),
jsou usedlosti výjimečného charakteru. S ohledem na nejstarší z nich (pokud to
byly obytné budovy nebo alespoň obytné části budov) lze usoudit, že formy
jejich použití byly výlučné. Uvážíme-li prostorovou stísněnost průměrných
obytných stavení na vesnicích, pak je třeba hodnotit světnice z dvou až
čtyřnásobnou podlahovou plochou jako obytné prostory zvláštního druhu.
Nesporně šlo o symbiózu více rodin, byť zpravidla pokrevně blízce příbuzných.
Podobné způsoby spolunažívání manželských párů pod jednou střechou byly
popsány Vilémem Pražákem z Čičman, a K. Chodkem z Jablůnkovska aj. Ne
vždy lze mluvit o systému „velké rodiny“ v pravém slova smyslu. Často vznikal
způsob řešení obytného problému této formy pod tlakem sociálních poměrů a
opatření právní či fiskální povahy, jako byly např. nepřípustnost dělení
usedlostí, sociální bezvýchodnost mladších sourozenců aj. (o tom např. Toníček,
O poměrech selských na Litomyšlsku, 1902 Památky archeologické a
místopisné, str. 127 ad.).
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Tento zdánlivě nadměrný obytný prostor sloužil dennímu provozu v čas
domácí práce všeho druhu související s provozem zemědělského hospodaření,
byl i shromaždištěm rodiny okolo stolu a při světle. V zimním období byl i
ložnicí převážné části obyvatel s komplikovanými podmínkami jejich intimního
života. Podobně jako všechna vesnická stavení lze i tato jen s obtížemi datovat,
hledáme-li čas jejich vzniku. Jistou pomůckou jsou sporné architektonické
prvky, především sedlové a jiné pozdně gotické či renesanční portálky a souhrn
archaických konstrukcí, především povalové stropy, které umožňují klást vznik
některých z těchto objektů do 16. a 17. století s tím, že přesnější určení stáří
bude možné teprve po vypracování exaktních měřících a srovnávacích metod
(dendrochronologie apod.).
V největších usedlostech se vlivem přetrvávajících prvků společenských
životních forem udržovalo v podstatě shodné prostorové řešení i po třicetileté
válce a dokonce i do pokročilého období 18. Století. Návaznost dispozičního
řešení lze vidět i v klasicistní výstavbě velkých usedlostí na Vrchovině, v nichž se
stále budovaly rozměrné světnice jako centrální prostor přesto, že ve smyslu
pokročilejších zásad soudobého bytového řešení se zmnožil počet prostorů.
V této době se širší rodinné svazky uvolnily jednak proto, že bylo možné i mladší
sourozence vybavit zemědělskou půdou (s tím rostla i výstavba nových usedlostí
a zvětšovaly se vesnice) nebo proto, že další členové rodin odcházely do
vznikajícího průmyslu na venkově i ve městech.
Obytná část Trhonického mlýna patří k těm, které vznikly v 18. Století a
zachovaly si přitom i charakteristické prvky starších stavební s rozměrnou,
vysokou světnicí a halovou síní. Ta je zde ovšem přizpůsobena potřebám, to
znamená, že je otevřená do mlýnice, ale celkové prostorové a konstruktivní
uspořádání neponechává na pochybách o tom, kde hledat inspirační zdroj pro
její vnitřní utváření. Přímé spojení prostoru, síně a mlýnice neoslabovalo úlohu
síně jako příčné komunikace a přístupního prostoru do mlýnice i k otopné
soustavě černé kuchyně. Ta, podobně jako v ostatních výše jmenovaných
staveních, nebyla situována v oddělené části síně, ale po její straně a se síní jen
spojena širokým otvorem. V těchto domech černá kuchyně není vydělována
v části prostoru síně a nevylučuje možnost přímého příčného průchodu domem.
Poloha v dispozici však bývá volena tak, aby bylo možné napojení pece a
kachlových kamen ve světnici. Z toho se v trhonickém mlýně zachovalo jen
torzo, to je část hmoty zdiva v příčkách a zdrobnělý kubus pece, který nahradil
původní, daleko rozměrnější zařízení při přestavbě světnice. Tato část otopného
vybavení byla pak ještě upravována a doplňována pro funkci odděleného zbytku
původní světnice, užívaného jako olejna. Konečně se celá otopná soustava
změnila, když v prostoru vedle světnice a černé kuchyně byla zřízena novodobá
světlá kuchyně, vybavená sporákem, postavená na litém podstavci, opatřením
plotnou na vaření a pečící troubou. Tím byla vyřazena černá kuchyně
z původního provozu a po úpravě změněna v menší síňku. Pod širokým
komínem vznikla spížní komůrka za prkennou stěnou.
Tyto úpravy se odehrály brzy po klasicistních stavebních úpravách
východního a části jižního průčelí. V širších vztazích jsou součástí procesu, který
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je výsledkem změn, odehrávajících se v hospodářské, politické, sociální a
kulturní sféře národního života, změn, které znamenaly nejen politické revoluce,
ale i velký technicko civilizační rozmach. Ten se nevyhnul ani vesnickému
prostředí, ovšem v rozsahu úměrnému potřebám a možnostem vesnického
obyvatelstva. Zasáhnul postupně do zemědělské výroby i do specializovaných
odvětví řemeslnicko technické činnosti. Společenské usilování, podložené
všestranným výrobním vypětím, přes mnohé krizové jevy, inflace a válečné
události v první čtvrtině století, znamenaly i rozmach ekonomických snah
vesnických usedlíků a namnoze i rozmach mnohých z majitelů větších statků,
kteří se mohli do celonárodního procesu začlenit jako dodavatelé v průmyslu
upotřebitelných průmyslových plodin. Vzrůst jejich výroby byl umožněn
zánikem střídavého trojpolního hospodářství a přechodem k intenzivnějším
formám obdělávání polností, zintenzivněním chovu dobytka, vyšší produkcí
organických hnojiv, tedy konečnou likvidací uzavřeného bludného kruhu,
v němž se bezvýchodně pohybovalo feudální zemědělství s malou nadvýrobou
neschopné podstatně ovlivnit produkci plodin a dobytka. Progresivní výsledky
společenského úsilí přinesly společenskou snahu o jejich vyjádření stavební
činnosti, která znamenala nejen uspokojení zvyšujících se nároků na
hospodářské a posléze i obytné prostory, ale našla i odpovídající formu pro
vnější výraz budov. Tradiční stavební metody byly opuštěny a nahraženy
novými. Tesaře, jako hlavního odborníka, vystřídal postupně zedník a stavitel.
Přesto, že tento vývoj začínal se projevovat již v období pozdního baroka,
rozvinul se v plném rozsahu až ve druhé čtvrtině minulého století, tedy v době,
kdy již i na venkov mohly proniknout architektonické prvky, zásady
dispozičního a konstruktivního řešení klasicistního charakteru.
I trhonický mlýn prodělal přestavbu, datovanou na průčelí do roku 1943.
Toto datování neurčuje jenom vznik vnějšího členění průčelí a vznik východního
zděného štítu a střešní konstrukce, ale i vnitřní úpravy obytné části, poplatné
své době a již výše zmíněné. Pochopitelně se nejvíce týkaly otopné soustavy, jako
klíčového zařízení obydlí. Přinesl však i z měnu celkové koncepce vnitřních
prostorů a provozu v nich, která byla navenek vyjádření zvětšením plochy oken
a realizována především novým vnitřním zařízením a řadou prvků městského a
maloměstského původu.
Rozsah klasicistní přestavby se bezsondování nedá přesně určit. Bylo již
řečeno, že cihlové zdivo nahradilo vyhořenou roubenou část starší budovy. To se
konečně potvrzuje i ohledáním zbytků trámů pod nosným roštem krovu na
jihovýchodním nároží. Avšak poslední archivně s jistotou doložený požár
usedlosti vypukl v roce 1714. Je zde tedy jakási možnost, že zdivo v průčelí
obytné části pochází z následujícího období. To by pak smysl klasicistní
přestavby poněkud eliminovalo na řešení interiéru obydlí, zastřešení, výstavbu
zděného štítu a na výtvarné zcelení průčelní plochy až po vrata průjezdu. Tuto
možnost podtrhují zbylé otisky po trámech na spodní části štítu, kde i ústupky
zdiva naznačují možnost postupných změn. Avšak barokní původ zdiva v úrovni
přízemí nelze kromě této úvahy lépe podložit. Cihelný materiál nevykazuje
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zvláštních rozdílů, které by tuto možnost potvrzovaly. Proto se analýza
přiklonila spíše ke klasicistnímu původu a připouští budoucí korekturu názoru.
Jistý problém lze vidět v řešení dnešní kuchyně, která zaplní zbytek šířky
dispozice vedle světnice. Je však značně nižší. V půdním prostoru je tato
diference vyznačena markantním více než 60 centimetrovým stupněm. Strop
kuchyně má velmi lehkou konstrukci. Naznačuje to historicky
nedokumentovanou etapovitost přestavby. Nelze vyloučit, že je to část staršího
než klasicistního původu, a to by mluvilo pro to, že dostavba a rekonstrukce
budovy po ohni 1714 sice byla překryta klasicistní přestavbou, ale v tomto místě
přece zanechala jakési stopy, když ne jiné, aspoň v určení výšky kuchyně.
Archotektonický charakter hlavního křídla dokresluje jeho zastřešení
polovalbového tvaru se zděným lichoběžníkovým štítem na východní straně a
s prkenným, bědněným, eternitem překrytým štítem na západní straně. Tato
forma vznikla za klasicistní přestavby v roce 1843. Jak dosvědčuje hambálkový
krov se stojatými stolicemi. Tradiční způsob řešení štítů v této oblasti naznačuje
ovšem západní strana se šikmo vzhůru gradovaně předstupujícím okřídlím
(přetažením střešních ploch před štítové bednění) a s vysokým podlomením,
okapní stříškou. Není jasné, jak bylo bednění štítové plochy utvářeno, bylo-li
svislé, jednoduché či zpeřené, popřípadě v polích (štít kryje další konstrukce na
vnitřní straně).
K obytné části zbývá výměnek, jehož vznik bylo možno dost spolehlivě
určit. Způsob provedení konstrukcí, exteriéru i interiéru je tak nenáročný, že
výměnek nezasluhuje zvláštní pozornosti. Vnější průčelí začlenila mladší
klasicistní úpravy s lisenovými rámy do kompozice hlavního průčelí. Skromný
charakter lez konstatovat i v utváření průjezdu, který vznikl současně i
s výměnkem (jižní hloubková zeď ustupuje směrem do dvora tak, že průjezd se
rozšiřuje). Celé křídlo působí dojmem jakéhosi provizoria, nouzového
východiska. Výměnku chybí vlastní komín (topeniště bylo spojeno sopouchem
téměř vodorovně s komínem hlavního křídla). V půdním prostoru se úroveň
podlahy mění podle toho, jak bezplánovitá stavba postupovala.
Podobný doje vzbuzují obě zbývající křídla, i když severní s chlévem
aspoň vnější úpravou dokládá jakýsi záměr pročlenit vnější průčelí lisenovými,
výrazně vystupujícími rámy. Současně špatný stavební stav s potrhaným zdivem
a s prohýbanou střešní konstrukcí však popírá uplatnění vážnější snahy o
solidní stavební provedení. Špatný stavební stav však do jisté míry zavinily
vnější příčiny, především špatné základové podmínky, vysoký stav spodní vody a
nedostatek údržby.
Západní dvorní křídlo je ve spodní úrovni po stavební stránce poněkud
lépe vybudováno, což lze do značné míry přičíst dobrému založení na kamenné
zdi, která náleží k nejstarším částem objektu a byla (podél náhonu) provedena
spolehlivě. Původní zdivo však vykazuje bezplánovitou nesourodost a značné
poruchy, trhliny, vzniklé nedobře provedenou zednickou prací. Rovněž dřevěné
konstrukce v půdním prostoru svědčí o nedůslednosti, i když způsob vazby
krovu je zajímavě řešený ve snaze o zachování rozměrného skladového prostoru
volného, nepřerušovaného přemírou trámů a sloupků.
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CA Litomyšl. Pracoviště Polička – archiv města Poličky:
Urbář z r. 1552, i.č.66, kart.3
Purkrechtní registra z l. 1568 – 1596, kniha č.239
Gruntovní knihy Trhonice (1574 – 1602) č. 242, (1654 – 1724) č. 286, (1724
– 1788) č. 284, (1654 – 1771) č. 285, (1783 – 1850) č. 306
Sčítání lidu na poličském panství r. 1584, i.č.67, kart.3
Soupis obyvatelstva panství v l. 1652 – 1654, i.č. 72, kart. 3
Důchodní rejstřík panství z r. 1601, i.č. 862, kart. 44
Rejstřík vesnických úroků z r. 1637, i.č. 864, kart. 44
Důchodní rejstřík z l. 1639 – 1640, i.č. 865, kart. 44, 1683 – 1690, i.č. 870,
kart. 44
Důchodní a pivní účet r. 1759, i.č. 872, kart. 45, r. 1800, i.č. 878, kart. 43, r.
1847, i.č. 399, kart. 47
Městské zúčtovací knihy z l. 1829 – 1859, i.č. 1124, 1163, 1177
Státní ústřední archiv v Praze:
Tereziánský katastr, panství Polička – Trhonice, spisy 16/2, rustikál. Fase č.
32/2. Tam i opisy berní ruly a jejích revizitaci.
Josefínský katastr, Trhonice, č. 1702
Stabilní katastr, obec Trhonice, daň. Okr. Polička, kraj Chrudim, sv. č. 482
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SEZNAM FOTOGRAFIÍ
1. Východní průčelí
2. Severní a východní průčelí
3. Západní průčelí
4. Jižní průčelí
5. Jihozápadní nároží roubené části
6. Část jižní stěny
7. Vstup do kůlny na severní straně
8. Dvorní průčelí kůlny
9. Podokapní vazba roubené části
10. Vstup do olejny
11. Otopné zařízení v olejně
12. Arkáda se zazdívkou v kamenné substrukci na severní straně mlýnského
prostoru
13. Podpěrná stolice v prostoru palečného kola
14. Dveře do horní síně
15. Západní část prostoru v prvním patře
16. Vyústění schodiště do půdního prostoru
17. Schodiště na sýpku v půdním prostoru
18. Těleso komína
19. Nosná konstrukce krovu a části půdního roubení
20.Vazba krovu s výhledem do půdy výměnku
21. Pila od jihu
22. Pila od jihozápadu
23. Část prostoru strojovny pily
Fotografoval J. Vajdiš
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