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DOKUMENTACE VŠKP  
 
K obhajobě byly předloženy 3 objekty instalované v budově panského mlýna ve Stráži nad Nežárkou 
od 8. 5. 2014 do 8. 6. 2014.  
 

Přípravná kresba - Dům jako reflexe mě samotného,  OSB deska, zrcadlo, 2,1 m x 1,2 m x 1,5 m  
 

Dům jako reflexe mě samotného,  OSB deska, zrcadlo, 2,1 m x 1,2 m x 1,5 m  



 

Dům jako reflexe mě samotného,  OSB deska, zrcadlo, 2,1 m x 1,2 m x 1,5 m  
 

Dům jako reflexe mě samotného (detail),  OSB deska, zrcadlo, 2,1 m x 1,2 m x 1,5 m  
 



 

Dům jako reflexe mě samotného,  OSB deska, zrcadlo, 2,1 m x 1,2 m x 1,5 m  
 
 
 
 
 



 
Přípravná kresba - Dům jako nestálý konstrukt,  seno,  2,1 m x 1,2 m x 1,5 m  
 

Dům jako nestálý konstrukt, sláma, 2,1 mx 1,2 m x 1,5 m 
 



Prostor prvního patra před instalací - Dům jako nestálý konstrukt, sláma, 2,1 m x 1,2 m x 1,5 m  
 

Přípravná kresba - Dům jako osobní konstrukt, latě, nábytek, předměty, 2,1 m x 1,2 m x 1,5 m 
 
 
 
 



PŘÍBĚH MÍSTA 
 
Mlýn se stává v průběhu let dějištěm věcí všedních i neobvyklých. 
 
Mezi ty všední patřila především mlynářská a truhlářská práce. I děti vnímaly každodenní ruch na dvoře 
způsobený střídáním povozů mlečů, skládáním dlouhého dřeva a jeho přepravováním ke katru. Objevovala se 
ale celá řada dalších činností, které udávaly tempo všedním dnům. I Jaruška se svými sestrami každý den v 
rodině pomáhala. „Kromě ranního větrání a ustýlání jsme často ráno před odchodem do školy luxovaly, protože 
přecházením z mlýna přímo do bytu se naneslo hodně moučného prachu.“ Pravidelné víkendové zametání 
dvora proutěnými košťaty pro ně představovalo zábavu a příležitost k hašteření o nejšikovnější koště. 
 
I tempo roku se odráželo v činnostech, které doplňovaly život ve mlýně. Zatímco zjara se věnoval celý jeden den 
očistě a údržbě všeho dřevěného, po Vánocích byl správný čas na společné drhání peří, které představuje téměř 
pohádkové vyprávění. „Po vánocích se vodrhalo peří nastřádané z vykrmených a zabitých hus. S vodrháním si 
ženy navzájem pomáhaly a tak to bývala vlastně společenská záležitost. U nás ve mlýně se každé odpoledne 
připravovaly stoly do šalandy a nastřádané peří se ze sypkovinových pytlů přidávalo pod velké řešeto na stoly. 
Odtud si každý vzal hromádku peří před sebe a drhnul. V jižních Čechách se říká vodrhal. Nesmělo se při té práci 
mnoho mluvit, aby se peří nerozfoukalo, proto jsme si vždycky společně vybraly nějakou knížku, kterou pak pro 
všechny někdo předčítal. Musel ale sedět trochu opodál, aby nerozfoukal peří. Byla to práce na několik dní a na 
zakončení jsme se scházely na dodernou. Slýchala jsem vždycky výraz „dodržky“. Je to nehezké slovo, ale 
pamatujeme si ho všichni. Svačina byla svátečnější než předchozí dny a bylo napečeno s mákem a tvarohem a 
nechybělo ani domácí šípkové víno.“ 
 
Ve mlýně se ale odrážejí i všechny historické události, které Stráž nad Nežárkou zasáhly. Mlýn se díky nim stává 
místem, které nese v souvislosti s dějinami města silný genius loci. 
 
Života mlynářské rodiny i všech zaměstnanců mlýna či pily se dotýká ekonomická krize, která přichází začátkem 
30. let. Ve mlýně ji ale ustávají důstojně. „Můj tatínek vzpomínal, jak se musel snažit v té době udržet práci pro 
své zaměstnance na pile i ve mlýně a byl rád, že nikoho tehdy nepropustil.“ V letech těsně před válkou se 
osazenstvo mlýna rozrůstá o vojáky, kteří tu byli během mobilizace ubytovaní. Nejprve to byla vojenská četa 
cyklistů. „Pan četař chodil do rodiny poslechnout si zprávy z rádia. Po jejich odjezdu byli ubytováni zase další 
vojáci.“ 
 
Ke konci války se kolem města formují partyzánské skupiny, Jaruška si vzpomíná, jak bylo několik Němců 
zastřeleno a ona na schodech Svatého Jána přihlížela tomu, jak vezou na žebřiňáku mrtvá těla pohřbít k mostu. 
O několik týdnů později se do města dostávají Němci, vyhánějí všechny muže na náměstí a prohledávají domy. 
Při nalezení čehokoli podezřelého jsou připraveni střílet. Jeden stárek ze mlýna, který patřil do zmíněné 
partyzánské skupiny, přichází k mamince. „On řekl: ‘Já tam nesmím jít, já opravdu nemůžu. Tak vám jenom 
říkám, že půjdu na třetí podlaží do mlýna a nasoukám se do sila.’ A maminka to věděla, že jo, a oni přišli a 
skutečně jako procházeli barák a tak. Tak maminka říkala, že když jí to řekl, tak šla do ložnice a vyndala si 
babiččin nebeklíč a modlila se.” 
 
Odešla válečná léta a mlýn se stává předmětem kolektivizace. A ačkoli si Jaruška vzpomíná na nového 
vedoucího jako na dobrého člověka, se kterým se dalo mluvit, mlýn je léty v komunistické správě velmi silně 
poznamenán. Mění se na sklad, všechno vybavení je vyhozeno a nahrazeno jiným. Začínají tak léta necitlivého 
užívání, v jejichž důsledku bude rekonstrukce po navrácení původním majitelům velmi náročným úkolem a 
výzvou pro budoucí generace, které žádné z těchto událostí na mlýně už nepamatují. 
 
 Tato práce se snaží reflektovat historické události týkající se budovy panského mlýna ve Stráži nad Nežárkou a 
osobní prožitky jeho obyvatel.  Instalacím předcházela dokumentární práce mapování historie místa a osobního 
příběhu Jaroslavy Válkové, která ve zmíněném mlýně vyrůstala a jejíž rodina mlýn po generace budovala. V 
autorské reflexi jsem se rozhodl věnovat vztahu člověka a domu a posunout tento vztah do určitého typu 
podobenství vycházejícího z předešlé dokumentární činností. Vznikly tak 3 instalace přímo v budově mlýna. 
Dům jako reflexe mě samotného. Dům jako nestálý konstrukt. Dům jako osobní konstrukt. 
 
 
 
 



STORY OF SPACE 
 
Unusual and extraordinary events happened in the watermill during time. 
 
The most significant activities there were miller’s trade and joinery. Even children noticed everyday’s rush in the 
yard due to changing of miller’s carts, unloading of timber and its transportation to cutter. However, many 
other activities took place and shaped the days at that time. Also Jaruska with her sisters helped their family 
every day. “Apart from airing out and making of our beds we usually did the vacuuming before we went to 
school. Flour dust easily spread around the house because of our frequent passing between the mill and the 
house.” Sweeping up the yard by wicker brooms every weekend gave the children a chance to squabble over the 
most neat-handed broom. 
 
Time of the year reflected into activities that took place in life of the watermill. During the spring every activity 
was directed into cleansing and maintenance of all wooden parts of the mill because sun was shining strongly 
enough. On the other hand, after Christmas it was the right time for common making of feathers. This activity 
as a topic appeared in many almost fairytales. “Feathers were made from fattened geese. Women helped each 
other while making feathers so it became a social activity. Tables were prepared every afternoon in our mill 
where gathered feathers were placed from sacks under a sieve. Every woman then took a pile and processed the 
feathers. Talking was limited to minimum so the feathers would not blow away. That is why we picked a book 
which was read aloud. Person reading the book had to sit away from the feathers. All in all it was several days 
work. Everyday snack was more festive after the work was finished. Different kinds of cakes were baked as well 
as rosehip wine was prepared.” 
 
All historic events that happened in Stráž nad Nežárkou reflected into the life of the mill. The watermill becomes 
a place that carries genius loci in relation to history. 
 
The Great depression in 1930’ relates to miller’s family and all employees of the watermill as well as sawmill. 
However, they bore these times courageously. “My father recalled how difficult it was to keep the work for his 
employees. He was very glad he did not dismiss anyone.” In the year right before the beginning of war the 
watermill accommodated soldiers. First of all it was an army cyclist unit. “Seargant always came into our home 
to listen to news. New soldiers arrived after their departure.” 
 
At the end of war the surroundings of the city swarmed with partisans. Jaruska recalls several Germen to be 
shot and she observed how these bodies were carried on hay wagon to be buried near bridge. Germen reached 
the city after several weeks. They forced all men to town square while searching their houses. In case they found 
anything suspicious they were ready to shot. One workman who was a member of a partisan group came to my 
mother and said: “I cannot go there, I really can’t. So I’m telling you I’m going to the third floor of the mill and I 
will squeeze myself into storage container.” So my mother knew and when they came they searched 
everywhere. My mother told me that after the workman informed her about his hiding place she went to 
bedroom and started to pray. 
 
War year passed away and the watermill became a subject of nationalization. Jaruska remembers the new head 
of the mill as a very kind and good person. However, years of communist management left a big scare on the 
mill. It was rebuilt into storage unit. All equipment and furnishing was replaced with new ones. So the years of 
insensitive and poor usage of the watermill began. Restoration of the mill after its restitution to its former 
owners is going to be a challenge for future generations none of which remember events that happened there. 
 
This thesis aims to reflect historical events concerning building of arictocratic mill that is located in Stráž nad 
Nežárkou as well as to reflect experience of its residents. Creation of installations themselves was preceded by 
documentary work including mapping of the place and of a personal story of Jaroslava Válková who grew up in 
the mill and her family has been related with the house. I have decided to focus the author’s reflection on a 
relationship between a human and a house. Further, I have decided to shift the relationship into a type of 
parable based on previous documentary work. Three installations were created directly in the mill. The house is 
a reflection of myself. House as an unstable construct. House as a personal construct. 
 
 
 
 



STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU, PANSKÝ MLÝN, ČP. 98 
 
Panský mlýn ve Stráži nad Nežárkou je společně se zámkem, kostelem a školou nejvýraznější budovou ve 
městě. Rodina Gablerova, která se těšila ve Stráži velké úctě, vlastnila tento mlýn po generace. V roce 1930 byl 
mlýn přestaven do současné podoby na budovu továrního typu. Součástí mlýna je funkční turbína na výrobu 
elektřiny. 
 
Počátkem 50. let byl celý komplex znárodněn a připadl pod místní JZD. Z té doby je zachován předávací 
protokol, kde se píše o dokonalém stavu vybavení mlýna a budovy samotné. Po převzetí mlýna však bylo 
veškeré vybavení vyhozeno a nahrazeno jiným. Současná velmi zanedbaná podoba stavení vypovídá o vztahu, 
který k tomuto místu noví vlastníci měli. Po revoluci byl komplex vrácen původním majitelům, kteří se snaží o 
postupnou rekonstrukci. 
 
 
Panský mlýn (the Manorial Watermill), located in Stráž nad Nežárkou, is along with the local castle, the church 
and the school the most dominant building in the town. The Gabler family, which was much respected in the 
town, owned the watermill for many generations. The watermill was converted into a factory-like building in 
1930. A functional water turbine is still a part of the complex. 
 
The Watermill was nationalized in early 50s and managed by the local co-operative farm. A record from that 
time states a perfect condition of all facilities and the building itself. However, after the transfer of ownership, 
all the furnishings and equipment were disposed of and replaced by new ones. The level of respect and the type 
of a relationship the new owners had towards the watermill is directly reflected in its poor condition nowadays. 
The complex of buildings has been returned to its former owners after the Velvet revolution. Nowadays, they 
are trying to restore its original form and beauty. 


