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Historie Kněževsi je spjata s počátky českého státu a křesťanství. Připomínají ji umělecké památky 1. 
Freska sv. Václav, rytíř na koni. 2. Kaple sv. Václava, kníže sv. Václav. 
Na zdi objektu č. 14, jenž původně patřil Strahovskému klášteru, se zachovala za rybníkem Ouvalkou 
freska znázorňující rytíře - knížete sv. Václava na bílém koni. Rytíř ztělesňoval ideál bojovníka a 
křesťana. Nejslavnější osobnost českých dějin. Bílý kůň byl odedávna považován Slovany za 
posvátné zvíře. Vznešený rytíř drží v pravé ruce kopí, nejstarší žerďovou bodnou zbraň. Je ozbrojen, 
ale nemíří na nás. Vlídná mladá tvář. Vzpřímená postava pakoni, imponující zjev. Freska má tvar 
podkovy. Ornamenty. V pozadí Budeč = 1. slovanská škola.  
 
Ouvalka = pramen leží uprostřed obce Kněževes, který tvoří jezírko uprostřed návsi. Dalších 
několik pramenů je jímáno kanalizačními trubkami, které se za jezírkem spojují a tvoří dále jednotný 
tok. U jezírka stojí budova s vyobrazeným svatým, který žehná toku. Na Únětickém potoce bylo v 
minulosti provozováno 15 mlýnů. Jejich historie a historie potoka je zpracována v knize Mlýny na 
Únětickém potoce.  
 
V kněževeské kapli na oltářním obraze lze vidět rovněž knížete a kněze sv. Václava se štítem, na 
němž je zobrazena svatováclavská orlice-na stříbrném štítu v černé barvě s plaménky, vyšlehujícímu z 
celého těla. Křídla poseta jetelovými lístky, tj. znak čes. knížat a králů z rodu Přemyslovců (užívaný do 
r. 1253). 
  
Poznámka: Orlice = symbol síly a rychlosti, symbol vzkříšení křtem, orlice označovala Krista. Jetel, 
trojlístek = symbol trojjedinosti a vztahu ke sv. Patrikovi, jenž zabil hada holí ve tvaru kříže s listy 
jetele. Před důležitými bitvami si české vojsko brávalo kopí sv. Václava a praporec sv. Vojtěcha.  
Na levé straně kaple zpola nad mramorovou černou deskou se jmény obětí I. sv. války je 
umístěna socha sv. Václava. Na hlavě drží knížecí korunu, v pravé ruce praporec s maltézským 
křížem osmihrotým = odznak maltézských rytířů, rytířského a špitálního řádu sv. Jana 
Jeruzalémského, nejstaršího řádu římskokatolické církve, pak Johanitů, účastníků křížových výprav. V 
čes. zemích od 12. stol. Zdravotní a sociální služba.  
Poznámka: Praporec s maltézským křížem svírá s knížecí postavou ostrý úhel, tvořící symbolicky 
písmeno V.  
 
V obci byly původně barevné freskové obrazy dva. Druhý však podlehl nepříznivým povětrnostním 
vlivům a od r. 2002 se již na budově staré zájezdní hospody v č. 4 nenalézá, ale přece jen se 
zachoval alespoň název Restaurace sv. Václava. Tato budova patřila rovněž klášteru strahovskému.  
 
Poznámka: Freska je technika nástěnné malby anorganickýml/neústroinými/pigmenty/barvivy na 
Čerstvou vápennou omítku, při níž dochází ke spojení krystalků uhličitanu vápenatého se zrnky 
pigmentů. Kněževeské umělecké památky jsou velmi krásné. 
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Velký opravený mlýn stojí pod rybníkem u odbočky z hlavní 
silnice na Kněževes. Mlýn dostal jméno po mlynářské rodině 
Čermáků, která mlýn vlastnila od r. 1740. Mlýn byl nedávno 
opraven a zcela adaptován na bytový dům, v sousedství 
mlýna stojí penzion.  

  

Čermákův mlýn dostal jméno po rodině Čermáků (mlynář Jan Václav Čermák), kteří ho vlastnili od 
roku 1743. Mlýn je vyznačen na turistických mapách a v roce 2013 voní novotou, rekonstrukce se 
povedla náramně.  
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Je dochována žádost z roku 1966 o urychlenou kolaudaci nádrže a hráze pro potřeby vody do 
rozšířeného velkého zahradnictví. Zahradnictví se rozkládalo na poli před mlýnem a na poli vedle 
nynějšího zahradnictví v Kněževsi. Před vybudováním této hráze, jež přehradila celé údolí, se před 
mlýnem při silnici rozkládal pouze starý mlýnský rybník, obrostlý kol dokola starými stromy. Voda v 
původním rybníku i v nové nádrži byla vždy studená z důvodů vývěru pramenů. Přesto se zde vždy 
lidé koupali. Však před rokem 1990 se zde přemnožily vodní mikroorganismy, žabinec a došlo k 
dalšímu znečištění vody (kerosin? Zkoušel ten rybník někdo zapálit?). Po vykoupání naskakovaly 
vyrážky, dostavily se průjmy a při alergické reakci se až 4x zvětšovaly penisy u mužů a prsy u žen. 
Bylo po koupání, ale zase to bylo zajímavé na koukání. Je zřejmé, že tento stav vody způsobila obec 
Kněževes zavedením kanálů do potoka. Prevíti! Samotný mlýn šrotoval s přestávkami baj očko do 
roku 1990. Chátrajícího mlýna se roku 2005 ujal pan Chládek a jak vypadá v roce 2013 se s libostí 
můžete přesvědčit na fotce úplně nahoře, o hodně lépe na fotce těsně nad tímto textem a úplně 
nejlépe při osobní návštěvě:-) Nezapomeňte se mrknout i na přiložené fotografie, kde možno spatřit 
mlýn před rekonstrukcí i interiér.  
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