Václavovice | Detail mlýnu

Identifikační údaje
Adresa

Václavovice
V Jámě 581 (dříve143) - změ
739 34

Okres

Ostrava-město

Katalogové číslo

mlýnek 69

Katastrální území

Václavovice u Frýdku-Místku

GPS

49° 45' 14.5''
18° 22' 47.8''

Mapová značka

Mlýnek s turbínou / Objekt s
kompletní technologií

Poloha vůči obci

600 m JVV od OÚ

Číslo kulturní památky
Přístupnost

Nepřístupný

Rok stavby

asi 1935

Rok zániku

Stručný popis
Výborně dochovaný větrný mlýnek na pěkném místě nad obcí Václavovice. byl postaven v roce 1935 firmou Borový. Větrné
turbína má 12 lopatek a průměr 3 m. Lub je plechový a má průměr 50 cm. Hranolový vysévač má původní síta o hustotě 91
a 70 ok/palec. Mlýn má rozměry 3,02 x 2,65 m a výšku 3,25 m.
Na střeše je plech, ale v roce 1971 tam byla ještě lepenka. Natáčení turbíny je pomocí šneku.

Historie
Historie
obecně

Zpráva od kolegy Jiřího Hořáka z 11 2018:
Celkově je kompletně zachován včetně všech převodů a mlýnské technologie, ale
dřevěný plášť budovy již začíná "odcházet" a krovy hnijí. Ještě na konci prvního
desetiletí našeho století měl osazenu i turbínu, ale poté ji z bezpečnostních důvodů
majitel sundal a uložil na dvoře. Do budoucna ovšem počítá s jejím znovuosazením i s
celkovou rekonstrukcí mlýnku, ovšem o termínu nechtěl hovořit. Ten tak prozatím
slouží jakožto úložiště potřebných i nepotřebných věcí hospodářství.
Dříve objekt stál volně na vrcholu svažité louky nad obcí za domem V Jámě 143 v
blízkosti silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek. Rozparcelováním pozemku mezi rodiče a
dospělého potomka si tento postavil dům č. 581, a mlýnek se tak ocitl na rohu jeho
zahrady, nyní již oplocené. K jeho zadní straně se lze dostat buď na konci uvedené
ulice, nebo polní cestou s názvem ulice V Kopci. Ale jen zvenku a k zadní straně. Mně
se však podařilo u majitelů vzbudit nevšední důvěru a byl jsem vpuštěn na zahradu, do
mlýnku (dokonce mi ho vyklidili k lepšímu fotografování), na dvůr k uložené turbíně.
Žádná značená cesta zde nevede a vůz lze omezeně zaparkovat na kraji louky nebo v
některé uličce mezi domy.

Architektura
Stav nemovitosti

Dochován bez nežádoucích přestaveb

Typ

Mlýnek s turbínou

Dominantní stavební
konstrukce

Dřevěná

Historické prvky

Interiér
• Natáčení (mlýna, střechy, turbíny)

Parametry

Mlýn má rozměry 3,02 x 2,65 m a výšku 3,25 m. na bočních
stěnách malá okna 0,26 x 0,31 m, dvěře 1 x 2,1 m.
Na střeše je plech, ale v roce 1971 tam byla ještě lepenka.

Technologie
Technologické vybavení

• Existující poloumělecké složení (Počet: 1)

Popis technologického vybavení
Technologické vybavení
Stopy po neexistující mlýnské technologii
Doplňkový provoz
Doplňkový provoz - popis
Historické prvky

• mlecí kámen
⚬ pískovcový kámen (Počet: 2)
• mlýnská hranice
• násypný koš
• natáčení perutí (Jak se natáčí: šnekový mech. )
• svislá hřídel (Kovová)
• větrná turbína (turbína typ Eclipse – řemeslná)
• vysévač hranolový (Řemeslný)

Parametry
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