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Pokud byste se vydali na výlet parníkem kolem Vraného před více než 
sto lety, zřejmě byste okolí ani nepoznali. Cestou proti proudu by Vás nejprve 
vlevo upoutal ostrov u Vraného, hned na to na pravé straně samota Vír, opodál 
nad ní vyhlášený hostinec Na Leznici a u Měchenic velký mlýn Holubov. 

Historie plavecké hospody Na Víru se uzavřela 
výstavbou silnice přibližně před 100 lety a věnován jí byl celý 
20. díl našeho seriálu. Podobný osud mohl stihnout i opodál 
ležící hostinec na Leznici, který se nacházel naproti Skochovi-
cím. Majitelé leznického stavení, manželé Boudníkovi, se však 
tehdy rozdhodli jinak a postavili si hostinec nový. Přesunuli ho 
jen kousek za nově vybudovanou silnicí, při úvozu směrem
k obci Trnová. Původní obydlí je v těchto místech znatelné už 
na mapách z poloviny 18. století a vyhlášený o kousek posu-
nutý hostinec „U Boudníků“ fungoval ještě o více než 200 let 
později. Körberův průvodce z roku 1905 popisoval jeho okolí 
velmi romatnicky: „Parník pak zastaví na stanici Trnová, před 
usedlostí zvanou dříve „Pod Leznicí“; nyní jest tu hostinec, 
olíbené shromaždiště výletníků-rybářů. Obec Trnová vzdále-
na je odud 1 ½ km. a dospějeme k ní zalesněným úvozem 
Leznicí podél bystrého potůčku mírným stoupáním. Leznice 
má bujnou vegetaci a ti, kdož z výletu do Prahy navrátiti
se chtejí s pěknou kyticí, najdou zde pro ni pěkných kvítků

Vzhled hostince „Na Leznici“ ještě před stabou povltavské silnice (Archiv 
Vojtěcha Pavelčíka)
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(zejména nádherné, tmavě zbarvené zvonce, rmen a spous-
ty tavolníku)“. 

Hostinec dlouhá léta fungoval jako občerstvovna 
pro voraře, lodníky, výletníky a později pro všechny trem-
py, chataře a samozřejmě blízké stálé obyvatele. Na lezni-
ckou hospodu za první republiky vzpomínal pan Černý 
ze skochovické osady Zlaté slunce: „V hostinci   Na Leznici, 
kam se chodívalo v sobotu večer, v létě o dovolených 
častěji a též zpívalo a dokonce se i tančilo.      

Poslední majitelé hostince, Boudníkovi, ustoupili nové silnici a hostinec 
posunuli o kus dál. (zdroj: Old.mechenice.net)  
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O hudbu se postarali pan Boudník – basa a jeho synové – 
harmonika, housle a saxofon.“ 

Před stavbou přehrady byl přibližně na úrovni 
stodoly leznického hostince na říční navigaci můstek. Pod ním 
ústil odtok od mlýna, který tvořil ostrov a za ním, před můst-
kem, větší část vody utvořila malý rybník. V zimě se na tomto 
rybníku hrával hokej, v létě si lidé v plavkách rádi užívali 
koupání u říční navigace. Jak popisuje pan Černý, pěšky došli 
po navigaci až k holubovskému mlýnu, naskákali do vody 
a nechali se proudem unášet zpět až k místu, od kterého 
vyšli. To už je ale vše minulostí, stejně jako zmíněný měche-
nický mlýn Holubov. 

V květnu 1945 byla hospoda bohužel svědkem 
tragické události. Při hlídkové službě u železničního mostu byl 
v posledních dnech války SSmannem zastřelen Jiří Fábera 
z Vraného. Nešťastná střelba se odehrála u barikády 
postavené mezi hospodskou stodolou a řekou. Dodnes oběť 
Jiřího Fábery připomíná nenápadná pamětní deska u povl-
tavské silnice.

Hospoda Na Leznici, mnohem známější pod názvem 
„U Boudníků“, občerstvovala všechny zájemce ještě před 
padesáti lety. Pan Oldřich Formánek si vzpomněl, jak to         
v restauraci vypadalo na začátku 60. let: „Za hospodou byla 
zarostlá cesta směrem na Trnovou, kudy kdysi jezdívaly         
i povozy s koňmi a na venkovní zdi hospody byla namalova-
ná romatnická trempská krajina - kopce a lesy, nad kterými 
v dálce na obloze vycházel měsíc a hvězdičky, a vpředu 
táborák a okolo něj staří trempové v kostkovaných košilích 
v kloboucích a s kytarami. Bylo to amatérsky, ale moc hezky 
namalované.“ 

Dnes budova stále stojí (s č.p. 24) a je velmi snadno 
rozpoznatelná, pohostinství už ale dlouhé roky nenabízí. 

Zaniklý mlýn Holubov
Jestliže budovu bývalého hostince U Boudníků 

najdeme snadno i dnes, Holubovský mlýn bychom hledali 
   marně.  Víme jistě, že mlýn v 18. století již existoval, ale je 
dost pravděpodobné, že jeho historie se začala psát už 
mnohem dříve. Mezi jmény mlynářů a majitelů mlýna 
najdeme například příjmení Fišer, Holub (odtud jméno 
mlýna), Douša, Dvořák, Drozd. Posledně jmenovaný maji-
       tel, šlechtic „Arnošt Josef Drozd von Drost“, se narodil 
roku 1873 v Praze a nájemcem (posléze majitelem) mlýna 
se stal v roce 1908.  Jeho pravnuk Arnošt Drozd nám nap-
sal: „Mlýn byl zbořen v průběhu roku 1934 v souvislosti     
s   regulačními pracemi a stavbou přehrady ve Vraném. 
Tato usedlost s mlýnem a hospodářským zázemím byla 

      ze 3/4 zatopena stavbou Vranské přehrady.“  

Drozdovi byli nuceni prodat i nezatopenou část, 
v Měchenicích ale zůstali až do roku 1993. Jejich šlechtický 
rod (von Droste i Drosste) pochází z Vestfálska a jeho pů-
vod sahá až do 12. století. Rod dosáhl hraběcího stavu a při- 

Velká budova musela ustoupit stavbě vranské přehrady, budova vpravo 
ale dodnes stojí. (foto archiv Arnošt Drozd). 
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bližně před 200 lety se usadil v Čechách, kde si počeštil jméno 
na Drozd. Vedle měchenického mlýna patřil k jejich majetku 
i zámeček Olšanský dvorec v Praze na Žižkově, dnes už také 
zaniklý.

Připomíkou zaniklého mlýna v Měchenicích je první 
budova za železničním mostem mezi silnicí a železnicí. Dnes 
zde sídlí Rybářské potřeby, ale dlouhá léta byla nedílnou 
součástí dvora spolu s mnohem větší budovou mlýnice.  

Natálie Lupienská 

Další zajímavosti a mnohem více obrázků najdete v naší 
připravované knize. 
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Děkujeme a na čas se loučíme! 

Loni na podzim jsme začaly zveřejňovat seriál 
„Střípky z historie Vraného nad Vltavou a okolí“. Moc 
nás těší, jaký zájem u vás vyvolal. Ze srdce děkujeme 
všem, kteří vytáhli rodinná alba, krabice s fotkami, 
prohledali půdy a všechny nalezené poklady nám 
poskytli k naskenování. Stejně tak děkujeme všem, kteří 
se s námi podělili o svoje vzpomínky. A moc děkujeme    
i paní starostce a jejímu týmu za pomoc a podporu.

Jsou za tím stovky hodin práce, ale podařilo se 
          
       

 
 
 

nám shromáždit a zachovat kus vranské paměti –
na místa, jak se měnila ve víru času, a na lidi, kteří tu
s námi žili.

Teď přišla chvíle, kdy z těchto úžasných věcí
začneme dávat dohromady knížku. Pokud se nám vše
podaří, společně ji přivítáme na svět v předvánočním
vzpomínky pamětníků.
IHU!  Pojďme zaznamenat vzácné

Ozvěte se, prosím, na 
pavlinakourova@email.cz 
Děkujeme! 

u

čase.
Seriál tedy přerušujeme a plně se noříme do pří-

pravy knížky. Držte nám palce, ať se povede. 

Krásné léto! To naše bude ve znamení vranské historie.

Pavlína Kourová a Natálie Lupienská 




