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ÚVODNÍK
Vážené kolegyně a kolegové, členové sekce Větrné mlýny
Třetí číslo našeho zpravodaje je zaměřeno převážně na informace o provedených, probíhajících
a chystaných rekonstrukcích a obnovách větrných mlýnů v období od revolučního roku 1989 do dnešních dní.
Do tohoto čísla se však nevešlo všechno, co by se o tomto tématu dalo napsat a proto další příspěvky budou
tvořit i podstatnou část čtvrtého čísla, které doufám vyjde při příležitosti našeho podzimního zasedání
v prostorách Pravoslavné akademie ve Vilémově.
Ozdobou tohoto čísla jsou dva příspěvky naší členky paní Therese Bergmann z Retzu. Prvním jsou její
poznámky k hlavnímu tématu opravy a rekonstrukce. Druhým příspěvkem je stručný obsah její
nezapomenutelné přednášky, se kterou vystoupila na semináři o větrných mlýnech v listopadu roku 2005
v Brně.
Ve čtvrtém čísle našeho zpravodaje tedy najdete zprávy o údržbě větrných mlýnů v Kuželově,
Partutovicích, Skaličce, Štípě, Hačkách, Kořenci a jiných, dále informaci o zdařilé rekonstrukci
v Chvalkovicích i aktuální zprávy o postupu oprav na mlýnech v Přemyslovcích, Světlíku i v Jalubí.
Rekapitulujeme i naše snahy o záchranu větrného mlýna ve Spálově. Tento výčet bude doplněn rozvahou
kolegy Radima Urbánka o obecných zásadách rekonstrukcí technických památek včetně hodnocení
konkrétních příkladů realizací v našich větrných mlýnech.
Je velmi pravděpodobné, že ani ve čtvrtém čísle nebude téma zcela vyčerpáno a ještě v dalších číslech
se vrátíme k tomuto tématu informacemi např. o mlýnech ve Staré Vsi, Porubě, Ostrově u Macochy,
Hlavnicích, Horních Životicích a dalších.

Je mojí milou povinností popřát jménem celé sekce našemu čestnému
členu panu

PhDr. Josefu Vařekovi, DrSc
hodně zdraví a tvůrčích sil k jeho osmdesátým narozeninám, které oslaví
5. července. Všichni, kteří se zajímáme o větrné mlýny, jsme začínali
studiem jeho publikací o větrných mlýnech a stále se k nim vracíme.
„Vážený pane doktore moc děkujeme.“

Dobrý vítr do všech aktivit přeje
Jan Doubek
předseda sekce Větrné mlýny
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Záchrana vetrných mlýnu
Po druhé světové válce se větrné mlýny, které byly ve velké většině v roce 1941 zapečetěny, zpět k
mletí už nevrátily. I přes velkou snahu mlynářů udržet je v provozu, mnohé z nich postupně zanikají (Horní
Štěpánov). Několika větrných mlýnů se však stát postupně ujal a začal je opravovat. Velkou roli v tom hrála
aktivní pomoc odborníků z Technického muzea v Brně. V roce 1969 byl zpřístupněn pro veřejnost první
větrný mlýn v Cholticích, v roce 1970 proběhla oprava mlýna ve Starém Poddvorově, v roce 1977 se pro
veřejnost otevřely opravené mlýny v Kuželově a v Rymicích a v roce 1979 ve Velkých Těšínech. V roce 1984
bylo převezeno technické zařízení z mlýna v Kladníkách do Rožnova pod Radhoštěm. V následujícím roce
skončila náročná rekonstrukce mlýna v Kloboukách u Brna. V roce 1986 se mladí ochránci přírody ujali
opravy větrného mlýna v Hlavnici.
Bez ohledů na politické poměry se dařilo udržovat větrné mlýny se strojním vybavením v dobrém
stavu některým soukromým vlastníkům, většinou potomkům posledních mlynářů (Partutovice, Skalička.
Ostrov, Štípa, Kořenec aj.).
Po roce 1989 se situace kolem větrných mlýnů mění. Začínají se vyjasňovat majetnické vztahy,
(Světlík), některé objekty se vrací do rukou původních majitelů (Štípa, Choltice). Ale např. u mlýna
v Hlavnici se nepodařilo vlastnictví dosud dořešit a mlýn v roce 1989 opravený znovu chátrá.
Objevují se nové možnosti vícezdrojového financování oprav, případně i dotační peníze EU (Starý
Poddvorov).
Nejrychleji se do obnovy jedinečné památky pustili manželé Sládkovi v Ruprechtově. Po nich
se začali s rozsáhlými opravami manželé Koukolovi ve Světlíku, Hajkrovi v Přemyslovcích a otec a syn
Sigmundovi v Chvalkovicích. Postupnou opravou dnes prochází i větrné mlýny v Horních Životicích
a Cholticích.
U mlýnů, kde se nedochovalo vnitřní zařízení, dochází k záchraně objektu a jeho přizpůsobení na jiné
využití např. bydlení (Břevnov, Huntířov, Zbyslavice), rekreaci (Brušperk), pension (Uhelná), restauraci
(Lesná) či muzeum (Rudice).
Probudil se i zájem obcí a mikroregionů o svoji historii a ještě existující nebo již zaniklé technické
památky. Takto byl opraven větrný mlýn ve Staré Vsi a Starém Poddvorově. Na svoji opravu teprve čeká
mlýn v Porubě a Spálově. Vzniklo i několik konkrétních projektů na obnovu větrného mlýna (Bílov, Jalubí,
Borovnice) a další obce či občanská sdružení o tom uvažují (Světlá, Pozořice, Těšíkov, Librantice, aj.)
Malé větrné mlýnky s turbínou zatím na svoji záchranu bohužel stále čekají. Jeden mlýnek byl
kompletně převezen do Muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a druhý rekonstruován v rámci Kotulovy
dřevěnky v Havířově. Neobvyklá, ale zajímavá je rekonstrukce větrného mlýnku v Jindřichovicích pod
Smrkem.. Tento mlýnek, jehož strojní vybavení pochází ze severní Moravy, je jediný plně funkční a slouží
k mletí obilí pro potřeby usedlosti.
Desítky mlýnků však bez údržby chátrají a každý rok jich několik zaniká.Aby byla zajištěna záchrana
alespoň některých z nich, byl členy sekce podán návrh na zařazení dvou nejlépe dochovaných mezi
památkově chráněné objekty.
Některé snahy zviditelnit se právě novostavbou „větrného mlýna“ nedopadly právě nejlépe. Tyto
objekty nelze nazvat větrnými mlýny, jsou pouze tímto typem technické památky inspirovány. O historické
věrnosti či dokonce funkčnosti nelze vůbec hovořit. O tom je více v samostatném příspěvku Petra Veselého.
Jan Doubek (Přerov)
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Kónický vezový vetrný mlýn v RETZU
Po ukončení mlynářského provozu v roce 1924 zůstal větrný
mlýn zachován jako chráněná technická památka. Udržovací práce se
po dlouhou dobu omezovaly na péči o dobrý stav střechy a venkovní
omítky. Koncem 20. století se však jasně ukázalo, že pečovat pouze
o vnější stránku objektu zdaleka nestačí. Vnitřní zařízení vyžadovalo
neodkladnou údržbu. Zjištěné škody byly způsobeny především
působením vlhka a rozsáhlým napadením dřevomorkou.
V roce 2000 provedl dobrozdání o stavu mlýna dřevařský
specialista Spolkového památkového úřadu. Na základě výsledku
průzkumu sestavil s majitelem sanační plán, jehož realizace trvala
více než 5 let.
Prvním krokem bylo zaplynování vnitřního prostoru
kyselinou kyanovodíkovou a ochranná impregnace všech dřevěných
dílů. Samostatným problémem se ukázala sanace podpěrného sloupu
podlahy prvního podlaží, který byl v důsledku trouchnivění narušen
do hloubky dvou prstů, takže jeho schopnost bezpečně nést tíži
hnacího ústrojí byla už na kritické hranici.
Stejný stupeň naléhavosti oprav vykazovala i originální,
dobře zachovaná dílna. Některé nástroje byly dřevomorkou téměř
úplně zničeny. Zbývající byly zpevněny vytvrzovacím prostředkem
na ochranu dřeva.
Následně byl obnoven trámový strop mezi mlýnicí a půdou za použití jiných starých, dobře
zachovalých trámů. Konce původních trámů uložených v kónické zdi, byly narušeny lehkým, ale stálým
vnikáním dešťové vody.
Pro nás dnešní lidi je obtížné znovu obnovit potřebné znalosti a dovednosti nezbytné pro praktickou
realizaci našeho cíle úplného zachování originálního stavu. Na příklad když se v roce 1993 při filmování v
důsledku nepozornosti zlomily dvě perutě a hřídel perutí byla vytržena z ložiska, potřebovali jsme čtyři roky
na to, abychom nalezli vhodné dřevo a především tesaře, který by dokázal vyrobit perutě tak, jak to uměli
větrní mlynáři před 100 lety.
Na jaře 2007 muselo být obnoveno pět ze sedmi oken pocházejících ještě z doby výstavby, poté co
o dva roky dřív selhal pokus o jejich restaurování. Bylo použito opět modřínové dřevo, staré potahy a profily
latí z tehdejší doby.
Omítka fasády byla v minulou zimu zcela otlučena. Letos bude nahrazena historickým omítkovým
materiálem, pokud možno podobným původní maltě z písku a hašeného vápna.
V letošním létě musí být bezpodmínečně
odstraněn další tíživý problém. Při silném dešti
a větru vniká někde na hlavě hřídele perutí masivně
voda do vnitřku hřídele a do jejích ložiskových
trámů.
Za vzornou péči byl větrný mlýn v Retzu
v roce 2006 organizací International Council of
Museums vyznamenán pečetí muzeální kvality.
Mlýn je v současné době využíván pro kulturněturistické a vzdělávací účely.
text a foto:
překlad:

Therese Bergmann (Retz)
Mojmíra Riedlová
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Vetrný mlýn v Retzu
technická památka v soukromém vlastnictví
(Výtah z příspěvku na semináři „Větrné mlýny“ konané v TM v Brně dne 16.11.2005)
1. Historie
V roce 1722 byl v Retzu zbudován první větrný mlýn německého typu a u něho obytný dům pro
mlynáře. V roce 1833 kupuje Johann Bergmannn tento mlýn za 400 zlatých (guldenů). Později jej zboural,
aby na stejném místě v roce 1853 „vlastníma rukama“ vystavěl dnešní kuželovitý větrný mlýn holandského
typu. V pozemkové knize je oceněn částkou 3.000 zlatých. Johann Bergmann založil rod větrných mlynářů
Bergmannů, který má větrný mlýn dodnes ve svém vlastnictví. Jeho potomci spláceli po dobu 30-ti let dluhy
za stavbu mlýna.
Větrný mlýn pracoval až do roku 1924 jako mlýn na obilí, potom byl uzavřen a památkově chráněn.
Až do roku 1955 stál bez dalšího využití.
2. Popis
Větrný mlýn je zděná kuželová stavba se čtyřmi patry a s třemi mlýnskými složeními. Hnací
mechanismus, mlecí a prosévací zařízení i malé nástroje jsou dodnes téměř zcela zachovány.
Větrný mlýn nemůže být vnímám izolovaně, protože tvoří hospodářskou jednotku s obytným domem
mlynáře. Dále tvoří spolu s válcovou stavbou dřívějšího větrného mlýna stojící v přímém sousedství, a spolu
s domem mlynáře pozoruhodný mlynářsko-architektonický celek, jehož je dominantou.
3. Předpoklady pro udržení větrného mlýna v soukromém vlastnictví
- dlouhá rodinná tradice
- druhý ekonomický zdroj obživy majitele (vinařství)
Brzy bylo jasné, že majitel sám nemůže dlouhodobě větrný mlýn udržovat. Bylo by však
nerealistické, počítat s cizími sponzory, kteří nemají žádný vztah k větrnému mlýnu. Proto jádrem všech úvah
byla snaha o takové využití větrného mlýna, aby se mohl ekonomicky udržovat zčásti nebo úplně sám a snaha
nalézt pro to zájemce.
Při plánování druhého využití vycházel majitel z těchto zásad:
a) stavební typ větrného mlýna, tj. původní vzhled musí zůstat zachován beze změny
b) výhradní využití přirozené energie větru musí zůstat zřetelné a prokazatelné
c) původní vnitřní zařízení nesmí být změněno
d) nové úkoly musejí odpovídat tradičnímu využití větrného mlýna
Dnes budova mlýna poskytuje přístřeší třem „ podnikatelům“: dvěma nájemníkům (obec a Ústřední
ústav pro meteorologii) a majiteli větrného mlýna s malým ekonomickým provozem (restaurací).
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4. Základní kameny pro udržení soukromého vlastnictví
Dnešní model financování spojuje ekonomické a ideové složky (podle motta „Duch a peníze“).
a) V průběhu doby byli nalezeni dva partneři pro financování:
- obec Retz jako nájemník (od roku 1955) se smluvně stanovenými platebními povinnostmi: nájem,
náklady na udržování a opravy, pojistka. Jako protislužbu přenechává vlastník městu příjem z turistického
ruchu (soukromý spolek podle spolkového práva).
- Ústřední ústav pro meteorologii (od roku 1993). Provozuje tu meteorologickou stanici pro sledování
počasí a platí nájem.
b) Ve stejném období byli nalezeni i dva ideový partneři:
- Spolkový památkový úřad (od roku 1925). Tento úřad je zařízením spolkového ministerstva pro
vzdělání, vědu a kulturu. Jedná podle zákona o památkové péči. Jeho odborné oddělení „Technické památky“
průběžně pečuje o větrný mlýn formou restaurování a údržby. Příležitostně poskytuje malé finanční
výpomoci.
- Kuratorium (od roku 2004). Volné, na fázi spolku založené sdružení za účelem uchování, udržování
a dalšího provozování větrného mlýna a souboru zařízení větrného mlýna prostřednictvím odborných akcí,
publikací, vědeckých projektů a podobně. Materiální prostředky kuratoria pocházejí z darů, sponzorských
příspěvků apod.
5. Souhrn
Různé faktory musí působit společně, aby se podařilo zachovat větrný
mlýn v soukromém vlastnictví. Přitom mají ideové faktory přednost před
ekonomickými. Jasné cíle a běžná koordinace jsou nutné k tomu, aby se
strukturální model udržel v chodu a byl funkční.

Text: Therese Bergmann
Překlad: Mojmíra Riedlová
foto: Jan Doubek

Změna internetové adresy

www.povetrnik.cz
Po problémech s funkčností informačního portálu Povětrník
na hostingovém serveru Webzdarma.cz a množícím se napadání diskuzního fóra
spamovými roboty jsem se rozhodl zakoupit výše uvedenou doménu
a přesunout celý web na svůj server.
Novým umístěním se nemění vzhled, funkčnost portálu
ani přístup do oddělení interních stránek sekce.
Petr Veselý
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VETRNÝ MLÝN V RUPRECHTOVE
Mlýn byl postaven v r.1873, jako klasický
mlýn holandského typu, s větrným kolem o čtyřech
lopatách a otočnou střechou. Po několika letech
provozu byl poničen větrnou smrští. To přispělo k jeho
modernizaci a z dnešního pohledu k jeho jedinečnosti.
V letech 1882 až 1884 původní majitel
a stavitel mlýna, Cyril Wágner, instaloval místo
klasického větrného kola tzv. Halladayovu turbínu,
nazvanou podle svého vynálezce, amerického farmáře
Daniela Halladaye. Kolo turbíny je tvořeno věncem
stavitelných žaluzií neboli lopatek, ovladatelných
táhly, umožňujícími jejich vhodný náklon ve směru
větru ručně nebo automaticky. Kolo udržovalo
ve správném směru proti větru dvojité kormidlo.
Použitím tohoto vynálezu semlel mlýn
až dvojnásobek obilí.
Majitelem mlýna byl od roku 1940 můj
dědeček, Jan Tesař, výrobce perleťových knoflíků
v Ruprechtově. Ačkoliv mlýn znárodněn nebyl,
po roce 1948 byl užíván různými socialistickými
organizacemi. Vyžadoval rozsáhlou rekonstrukci,
ale podmínky byly vytvořeny až po roce1989.
Cílem rekonstrukce bylo uvést objekt
z vnějšího pohledu do původního stavu a interiér
adaptovat k novému účelu tak, aby byl zachován jeho
charakter a původní částečně dochované strojní
zařízení. Vzhledem k tomu, že jsme s manželem architekti, zpracovali jsme studii a koncem roku 1992 jsme
dokončili projekt rekonstrukce mlýna, zatímco projekt obnovy Halladayovy turbíny trval další měsíce.
Neexistovala žádná dokumentace, dochovala se pouze fotografie mlýna s turbínou z roku 1937. Podle této
jediné fotografie jsme sami odvodili velikost turbíny a mohlo vzniknout rozměrové schéma. Zároveň jsme
dostali k dispozici dokumentaci Halladayovy turbíny z Technického muzea v Brně a z archivu PhDr. Jiřího
Jaroše. S použitím těchto dvou základních podkladů mohl být zpracován prováděcí projekt turbíny.
Začalo období neúspěšného shánění sponzorů, korespondence do USA, odkud patent pochází,
hledání peněžního ústavu pro poskytnutí úvěru, žádostí o příspěvky na rekonstrukci z Ministerstva kultury
i z Okresního úřadu ve Vyškově. V polovině roku 1993 jsme na základě osobních návštěv podniků
i soukromníků prováděli výběr jednotlivých profesí. Byli jsme si vědomi, že ani projekt námi zpracovaný,
nemůže pojmout veškeré naše představy o realizaci. A proto jsme se rozhodli strávit co nejvíce času přímo na
stavbě i přes značnou vzdálenost z našeho bydliště. Jen malý počet zúčastněných si uvědomoval, že se
nejedná o výstavbu rodinného domku, ale o záchranu památky za velmi obtížných podmínek. Stavební
povolení bylo po ročním jednání vydáno v závěru roku 1993. V této době již probíhaly přípravné tesařské
práce pro výměnu dřevěných konstrukcí. Trámy obrovských rozměrů bylo velmi obtížné dopravit dovnitř
mlýna úzkými okny, v objektu nebyla elektřina, voda ani kanalizace. Vlastní realizace stavby začala v dubnu
1994 provedením elektrické přípojky. Následovaly tesařské práce které byly mnohem většího rozsahu, než
byl původní předpoklad. Zednické, instalatérské a truhlářské práce probíhaly do konce roku 1994.
Jednotlivé díly Halladayovy turbíny mimo žaluzií byly vyrobeny na podzim 1994, a tak bylo možno
zahájit montáž. Příprava osazení turbíny se prováděla převážně o víkendech zimních měsíců, v období
nejdrsnějšího počasí. Takže v prosinci 1994 byla turbína již funkční, zatím na lešení před mlýnem. Poslední
náročné přípravy k osazení proběhly ve sněhových vánicích a 4. ledna 1995 byla turbína během necelých
dvou hodin osazena. Turbína má průměr 10 metrů, hmotnost 2 tuny a otáčí se ve výšce 16 metrů nad zemí.
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Větrný mlýn s H. turbínou je technickou památkou. Historik techniky PhDr. Jiří Jaroš, zpracoval
návrh na zařazení mlýna mezi Národní kulturní památky a do seznamu UNESCO. Návrh jsme podali
na Ministerstvo kultury ČR.
„Záchrana technických památek, je možná, jen pokud se podaří dát jim nové využití, jejich potřeba
jako technického monumentu se snadno vyčerpá,“ řekl předseda sekce ochrany průmyslového dědictví
NTM, Prof.ing.arch.Emil Hlaváček, k výstavě Dvanáct let poté, která se konala na Staroměstské radnici
v Praze.
Mlýn v Ruprechtově je již 12.rokem pravidelně o víkendech v říjnu zpřístupněn pro veřejnost. Vždy
od října do dubna je možná prohlídka na objednání (min. 10 osob). V tomto období se ve mlýně konají různé
výstavy i společenské akce 1.
Od května do září je mlýn užíván k rekreačnímu týdennímu ubytování dánskou cestovní kanceláří
NOVASOL. Kapacita ubytování je jedna rodina nebo max. 6 osob, které bydlí v otevřeném prostoru všech
čtyř podlaží.
Ačkoliv je využití mlýna v podstatě celoroční těmito dvěmi způsoby, stále chybí spojení s partnerem,
který by trvale přispíval na výrobu propagačních materiálů, organizaci výstav a společenských událostí.
Domníváme se, že jedině kombinace několika druhů využití může trvale zajistit památce její
životaschopnost.
I když, samozřejmě, máme radost, že jsme mlýn zachránili, opravili a uvedli do života.
Autorizace:
Na projektu rekonstrukce a realizaci stavby se podílelo přes 20 jednotlivých odborníků a firem. Výčet
všech obsahuje publikace. Zde alespoň ti, kteří nám pomohli největším dílem a které můžeme velmi
doporučit.
ELECO Vyškov 200 m dlouhá elektrická přípojka, vnitřní rozvody, firma se stala naším sponzorem
vnitřního a venkovního osvětlení, dnes již neexistuje v původním složení.
Josef ZOUHAR z Blanska tesař se svými kolegy, pracovali zde od úplného začátku v zimě, bez elektřiny,
postupovali od krovu až do spodních pater, vyměnili některé trámy a všechny podlahy, bohužel již zemřel.
Jan HASOŇ ze Sloupu tesař, pracoval na kompletní obnově přízemí, které bylo v nejhorším stavu,
pokračuje dodnes na všech tesařských opravách a zejména při údržbě turbíny.
Josef ČTVRTNÍČEK a syn, z Lipovce veškeré truhlářské práce včetně kormidel, lopatek turbíny, schodiště
a nábytku, pokračují dodnes.
Střední odborné učiliště ČKD v Blansku a TAURO Podomí - pod dohledem Ing. Pavla OUJESKÉHO jsou výrobci Halladayovy turbíny (kovových částí).
SRNAMONT Vyškov osazení turbíny jeřábem, opakovaně pracuje při náročné údržbě i opravách turbíny.
Karel ŠVÉDA z Karolína u Rájce Jestřebí - se synem, vyměnili šindelovou střechu během 5 dní, byla to
dosud poslední, z větších investic (r. 2004).

Blanka a Ivan Sládkovi
( p o d l e
p u b l i k a c e
RUPRECHTOVSKÁ TURBÍNA
Jaroš, Sládková, 1995)
Foto: autoři článku

další informace na nově
vznikajících stránkách
www.mlynruprechtov.cz
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VETRNÝ MLÝN STARÝ PODDVOROV
Historie větrného mlýna ve Starém Poddvorově má počátek někdy z období okolo roku 1860. Rozvoj
moderních mlýnů v okolí a II. světová válka ukončily jeho provoz pro výrobu mouky. Poslední léta do roku 1947 sloužil
pouze pro výrobu krup.
Po celou dobu provozu až do roku 1999 byl v soukromém vlastnictví, zejména období od roku 1898-1991 patřil
rodině Minaříkové.
Po ukončení jeho provozu v roce 1947 zůstal bez jakékoliv údržby. Teprve v roce 1970, péči MNV Starý
Poddvorov, byl znovu opláštěn a byly znovu osazeny upadlé lopaty větrného kola, ale jen ve zmenšené imitaci. Vnitřní
zařízení zůstalo netknuté bez jakékoliv údržby.
V roce 1991 dcery mlynáře Minaříka větrný mlýn i se zahradou a rodinným domkem prodali soukromému
zájemci panu Černému z Hodonína, který měl v úmyslu si v místě stávajícího rodinného domu postavit nový vlastní
dům rekreačního charakteru. Tento vlastník stávající dům zboural a odklidil, ale k výstavbě nového už nedošlo.
Obec Starý Poddvorov (OÚ) v roce 1999 v zájmu zastavit chátrání historické památky vykoupila oplocenou
zahradu včetně větrného mlýna. V první fázi podala žádost na dotaci z programu PHARE na zpracování studie
na záchranu větrného mlýna.
Na základě podkladů zapracovaných do této studie požádala v roce 2002 opět v programu PHARE CBC
o dotaci na rekonstrukci. Byl zpracován projekt a vyřízeno stavební povolení. Ve výběrovém řízení na dodavatele
zvítězila firma ARCHAT Brno 1, která v ceně 2 197 tis. Kč zpracovala prováděcí projektovou dokumentaci a vlastní
rekonstrukci, která proběhla v roce 2003.

Vzhledem ke špatnému přístupu k větrnému mlýnu, (přístup byl po provedených pozemkových úpravách v 70.
letech 20 stol. možný pouze přes pozemky sloužící k pěstování zemědělských plodin) obec opět podala žádost o dotace
na přístupovou komunikaci k větrnému mlýnu. Pozemky, na kterých je situována přístupová komunikace byly
ve vlastnictví obce. Žádost byla podána v programu INTERREG III A ČR-Slovensko prostřednictvím Mikroregionu
Hodonínsko, kterého je obec členem. Spolupůsobením mikroregionu v návaznosti na Slovensko jsme byli v žádosti
úspěšní, byl zpracován projekt, včetně stavebního povolení. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Inženýrské stavby
s.r.o. Hodonín, která stavbu v ceně 806 tis. Kč v roce 2006 zrealizovala.
Přístupová komunikace k větrnému mlýnu má jednu zvláštnost. Je přerušena podzemním skladem
zemědělského družstva, který byl překlenut lávkou šíře 2 m a délky 18 m. K překlenutí skladu lávkou nás vedla
myšlenka zabránit dalšímu záboru orné půdy (přístupová komunikace vede v okraji zemědělského pole) a zabránit také
příjezdu automobilů až k vlastní památce větrnému mlýnu.
Vybudováním přístupové cesty nekončí naše stavební záměry. V současné době připravujeme projekt
na cyklostezky Mikroregionu Hodonínsko s propojením na Region Podluží, Wienviertel v Rakousku a přes řeku
Moravu na Slovensko.
Umožněním přístupu k větrnému mlýnu se zvýšil velký zájem o prohlídku, který byl o sobotách či nedělích
až 100 účastníků denně. Obec za tímto účelem zajišťuje po dobu víkendových dnů v letních měsících stálou službu,
připravuje památkovou pohlednici, která bude vyjadřovat technické a obrazové údaje o větrném mlýnu. Pro doplnění
výhledu obec má zájem dle zpracované studie z roku 1999 rozšířit tuto památku o stálou expozici historických
zemědělských strojů.
František Strýček, starosta obce Starý Poddvorov
1

Archatt Památky spol. s r.o. Vítězslava Nezvala 68, Třebíč 674 01, www.archatt-pamatky.cz
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Obnova vetrného mlýna
v Horním Podluží - Svetlíku
Větrný mlýn v centru německé osady Lichtenberg byl postaven v roce 1843 a pracoval do roku 1945.
Po odchodu německého obyvatelstva pustnul. Ještě v roce 1952 proběhla pod dohledem památkářů oprava objektu
a zprovoznění mlýna. V 60. letech koupila skupina nových majitelů mlýn k rekreaci. Objekt mlýna i technické
vybavení pravidelně udržovali. Avšak v druhé půlce 70. let jim síly došly a mlýn začal pustnout. Jeho stav se zhoršoval
až do roku 2000, kdy se podařilo vyjasnit majetnické vztahy.
Současná majitelka Marcela Koukolová přikročila s podporou manžela k postupné generální opravě
a rekonstrukci objektu i vnitřního vybavení. Výhodou je, že mlýn nebyl narušen žádnými vnějšími stavebními
úpravami a dochovala se i část technického zařízení.
V roce 2002 byl mlýn zvenku znovu omítnut, následující rok se podařilo položit novou plechovou střechu
a v roce 2004 byly osazeny repliky mříží, opravena kamenná ostění oken, rekonstruovány sopouchy a krbové ohniště.
V dalším roce proběhla oprava vnitřních omítek, hrubé pískovcové dlažby přízemí a sanace kamenné studny. V roce
2006 byla provedena opravy střechy, rekonstrukce hambalkové hvězdice krovu a hrotnice, byla sňata hlava hlavního
hřídele a odvezena k opravě. Pro rok 2007 je plánována rekonstrukce hlavy hlavní hřídele s litinovou růžicí a obnova
kompletního mechanismu a prvků otáčení střechy.
V dalších etapách bude obnoveno paleční kolo a perutě, včetně jejich centrálního ovládání, dále všechna tři
mlýnská složení a chybějící mlynářské stroje.
Projekty připravil Ing. Antonín Závada a doplnili majitelé, odborný dohled provádějí majitelé – povoláním architekti.
Tesařské či sekernické části se ujala firma Ars Tignaria, Praha 1, restaurování kovářských a litinových částí provádí
Kovářství Prošek, Zbečno 2. Odbornou pomoc poskytli panové Luděk Štěpán, Jan Doubek a Radim Urbánek.
Rekonstrukci financuje majitel objektu s drobným příspěvkem z fondů Ministerstva kultury.

Jan Doubek (z připravovaného 2, dílu knihy L. Štěpána o
mlýnech v Čechách)
a) Snímání litinové růžice z hlavy hlavního hřídele na větrném
mlýně v Horním Podluží – Světlíku
b) Nová hambalkové hvězdice krovu a hrotnice
Autor fotografií: Ing.Arch. Ivan Koukol
1

Informace o firměArs Tignaria na:
http://www.arstignaria.com/
2
Jaroslav Prošek, Umělecké kovářství, Zbečno 157,
PSČ 270 24, Telefon: +420 313 554 814
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Rekonstrukce vetrného mlýna v Premyslovicích
Když se v roce 2000 pan Pavel Hajkr,
nejmladší pokračovatel mlynářského rodu Hrabalů,
přestěhoval do Přemyslovic převzal s domem
i větrný mlýn holandského typu. Větrný mlýn,
který přestal pracovat v roce 1945, byl ve stavu,
který vyžadoval rychle opravu a údržbu.
V letech 2001 a 2002 upravil okolí mlýna,
vykácel nálet a srovnal terén. Na vytváření koncepce
opravy a využití mlýna začal spolupracovat s Mgr.
Romanem Jurigou z Pravoslavné akademie
ve Vílémově. Zde vznikl první projekt obnovy.
V roce 2003 vyčistil vnitřek mlýna, zlikvidoval
pozůstatků letitého chovu holubů a začal s odbornou
opravou objektu. Za finanční pomoci kraje nechal
vypracovat projektovou dokumentaci obnovy perutí,
nechal udělat stavebně historický průzkum v NPÚ
a studii konzervace dřeva a vnitřních omítek.
V roce 2004 se již pustil do intenzivních
úprav a oprav. Za přispění nadace VIA (Pravoslavná
akademie) vyrobil perutě, provedl sondáž
a impregnaci dřevěných konstrukcí. Za přispění KÚ
Olomouckého kraje provedl obnovu vnitřních
omítek, výměnu podlahy v II. patře a další údržbové
práce.
V roce 2005 nastal krásný okamžik osazení
nových autentických perutí větrného mlýna. Pro rok
2006 se panu Hajkrovi podařilo získat finance
od Ministerstva kultury z střešního fondu na opravu
střechy výměnu všech šindelů. Z peněz, které mu
poskytl KÚ Olomouckého kraje byly opraveny
podlahy, okna a dveře, vyrobeny a vyměněny krovy,
vyměněny vazní trámy a opraveny rumpály a otáčení
střechy. Aby všechny tyto opravy stihnul, zanechal
na čas svého zaměstnání stolaře a celou letní sezonu
se plně věnoval obnově svého mlýna.
Pokud bude panu Hajkrovi poskytnuta pro
rok 2007 další dotace plánuje opravu palečního kola,
kompletaci strojního vybavení a obnovu šalandy
v původní podobě.
Konečným cílem rekonstrukce je uvést
větrný mlýn, chloubu mlynářského roku Hrabalů,
opět do provozu.

Z podkladů pana Hajkra zpracoval Jan Doubek
Foto J. Doubek
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VETRNÝ MLÝN V CHOLTICÍCH U LITULTOVIC

Větrný mlýn v Cholticich u Litultovic na Opavsku, lidově zvaný ,,Větrák“ byl postaven
v roce 1833 v nedalekém Sádku. Podle archívních záznamu z roku 1855 byl jeho stavitelem Augustin Foltyn.
Cholticky větřák je celodřevěný, tzv. beraniho nebo německého typu.
Můj praděda František Romfeld mlýn odkoupil a v roce 1878 ho postavil na nynější místo. Otec
Konrad mlýn udržoval v provozu až do roku 1953. Mouka se tam naposledy mlela za okupace. Po založeni
zemědělského družstva i šrotováni ve mlýně ustalo.
Od roku 1954 převzal choltický mlýn stát. Objekt časem chátral čím dál víc, až v roce 1969 došlo
ke generální rekonstrukci této technické památky. V roce 1994 můj otec požádal o navráceni nemovitost
a mlýn od obce odkoupil. Já jsem převzal tuto technickou a pro nás rodinou památku v roce 1999.
Nemusím doufám zdůrazňovat, ze my tím nastaly starosti a financi náklady. Na podzim 2000 jsme
museli obnovit část křidel. Naštěstí byl můj otec tehdy ještě v plné síle a tak mi nejenom pomohl, ale hlavně
ukázal jak se takové křidlo má utesat. Koncem listopadu 2002 utrhl silný vítr cele spodní bedněni které jsme
hned alepsoň provizorně opravili. Nevěděl jsem jakým způsobem se do oprav pustit a tak jsem se obrátil
na památkový úřad o event. technickou pomoc. Doporučen mi byl Ing. Václav Jurga z Frýdku Místku 1,
který udělal technicky průzkum a navrhl sanační opatření.
Cena za opravu však překročila o hodně moje možnosti a tak jsem požádal památkový úřad
o příspěvek na opravu. Po odečteni poplatku za technickou přípravu oprav, který byl podmínkou k žádosti
o finanční dotaci, mi zůstalo z toho příspěvku jen 70 tisíc korun. Z nich jsem částečně zaplatil šindel
na obnovu střechy.
Nezbývalo mi nic jiného než se do oprav pustit svépomocně za podpory mých kamarádů, sousedů
a místních hasičů, kteří používají mlýn k různým hasičským akciím. V říjnu 2003 jsme obnovili tu stranu
(výměny trámu, nové bedněni, atd.), která byla silným větrem rok předtím utržena. V létě roku 2004 jsem
zase strávil část mé dovolené na mlýně, kde jsme obnovili jednu stranu střechy. O rok později jsme (moje
manželka, náš známý a já) zase strávili část dovolené na druhé straně střechy.
Letos od poloviny června se chystáme na odkryti cele jižní strany , event. výměnu trámu a obnova
spodních desek bedněni. Starosti mi dělá oprava vchodové strany, kde jsou upevněny venkovní schody.
Velice bych přivítal pomoc odborníků ze Sekce větrné mlýny při TM v Brně při návrhu postupu oprav.
Rado Romfeld ( Bobingen, Německo)

1

Ing. Vaclav Jurga Dolni 96, 73801 Frydek - Mistek Tel. 558 628841
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Tovaryšská zkouška - Antonín Lehovec - 1936
Vážení přátelé,
v následující první ukázce otázek pokládaných učňům u tovaryšských zkoušek si můžete otestovat svoje znalosti
mlynářského řemesla. Správné odpovědí najdete na konci zpravodaje.
Hodně úspěchů přeje Jan Doubek
Otázky:
A.
Obilí
1. Jaké druhy obilí rozeznáváme?
2. Z čeho se sestává obilní zrno?
3. Jak má vypadat dobré obilí?
4. Jak se pozná kvalita obilí?
5. Jaké nejznámější druhy pšenice a žita známe?
6. Jak docílíme dobré mouky ku pečení?
7. Které špatné druhy obili se často vyskytují?
8. Jak si počínáme, když nám někdo takové prodává?
9. Které přísady se často vyskytují v obilí?
10. Které přísady jsou pro mlynáře škodlivé?
B.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
C.

D.

Čištění obilí
Z čeho pozůstává strojní zařízení pro hlavní čištění obilí?
Co následuje ještě mimo tyto stroje?
Co docilujeme špičákem?
Jak jest zařízen dobrý špičák?
Kolik obrátek dělá špičák?
Kolik obrátek dělá špičák o průměru 85 cm?

Vysévání při periodickém mletí
17. Co děláme po každém sejití zásypu při vysokém neb polovysokém mletí?
18. Jaké stroje používáme k vysévání?
19. Které číslo mlynářského hedvábí se používá při moukách?
Mlýnské kameny
20. Kolik druhů mlýnských kamenů máme?
21. Jak se nazývá střed mlýnského kamene kolem středního otvoru?
22. Jaké musí být melivo, když vyjde z kamenů?
23. Co se stává, když se mele za horka?
24. Jakou hmotou se vylévají kypřice a kuželice?
25. Kolik dělá francouzský kamen obrátek při plochém mletí?
26. Kolik obrátek musí mít šrotový kamen?
27. Kolik HP spotřebuje kámen?
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Projekt obnovy vetrného mlýna v obci Bílov
Myšlenka obnovy Větřáku vznikla na počátku roku 2003, již za neurčitých pohnutek u tří
pracovníků Regionu Poodří: pana ing. Oldřicha Usvalda, mgr. Ivana Bartoše a mé maličkosti. Byl napsán
projekt na obnovu větrného mlýna, přesněji na jeho projektovou dokumentaci. Tento grant byl podpořen
a za spolupráce pana ing. Závady byl vybrán z dochovaných fotografií typ konstrukce, která je tak trochu
ojedinělá a to svou základnou o šesti apoštolech (zřejmě z důvodu větší stability). Celá tato projektová
dokumentace byla po čase předána obci Bílov.
Představa obce však byla původně taková, že se jim od Regionu Poodří dostane do rukou projekt
vyřízený se všemi náležitostmi, s povolením ke stavbě a pokud možno s penězi na stavbu větřáku. To ovšem
Region Poodří jaksi nechtěl akceptovat a tak došlo k názorovému střetu. Obec, jak mne informoval nový pan
starosta, sice vyřídila potřebné pozemkové záležitosti, dokonce zadala tento projekt „nějaké firmě
k zpracování”.
Podle posudku této firmy je údajně cenu stavby, což v roce 2005 bylo něco kolem 3.300.000 Kč,
nutné nadhodnotit o dalších 900 000 Kč (prý se větřák musí postavit někde ve firmě, pak jej rozložit a znovu
složit na místě v Bílově, což mi připadá velice složité a pro stavbu tohoto typu nevhodné). Na základě této
zprávy obec stavbu větřáku zatím označila za méně prioritní a odložila ji.
Trochu mne tato informace šokovala, nabídl jsem pomoc v této věci a myslím, že se to zase dá
do pohybu. Rýsují se nějaké možné dotace na obnovu kulturního dědictví tak, že snad se to zase obrátí k
lepšímu. Tak že asi to je vše k obnově větřáku v Bílově.
René Velčovský (Studénka)
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BOROVNICKÝ VETRÁK
Náš větrný mlýn jeden ze čtyř v řadě stojících
nad obci byl postaven roku 1846. Jeho v pořadí druhý
majitel ho provozoval až do konce druhé světové
války. Odešel při poválečném odsunu Němců.
Následovalo osídlení obce novými obyvateli,
kteří neměli dobrý vztah k této vzácné památce a dílu
v kraji ojedinělému. Marná byla snaha představitelů
obce uchovat větrný mlýn ve stavu odpovídající jeho
významu. Dochází k postupnému ničení mlýna a už
není v silách obce nestřeženou památku uchránit před
vandaly. Jako jediné možné řešeni je považováno
přemístění větrák do centra obce. Je vytipováno místo
zvané Třešňovka a vypracován projekt.
Obec však nedokázala nashromáždit asi 187 000.- Kčs na realizaci a ze záměru sešlo. Pokračuji
nájezdy nenechavců a je to poznat na stavu památky. Krajská památková péče v Pardubicích rozhoduje
o demontáži, přepravě a přípravě objektu pro nové místo. V roce 1968 je Větrák je nově zaměřen, každá část
popsána a odvezen k impregnaci do Hostinného.
Zde začíná druhé dějství zkázy této ojedinělé památky Čech. Na místě, kde náš Větrák stál zůstávají
základy tzv. tatík, apoštolé i podešve. A to až do roku 1976, kdy bez zájmu památkářů shořely. Je známa ještě
jedna snaha o vráceni mlýna ale zastupitelé obce se nemohou shodnout a uvažuje se o postaveni v Pecce.
Následuje vzduchoprázdno až do roku 1999, kdy nás pozval ředitel skanzenu v Kouřimi a ukázal nám
náš Větrák, lépe řečeno jeho žalostné torzo. V roce 2002 při zakládání mikroregionu Podzvičínsko vzniká
nápad znovu navrácení památky do obce. V následujícím roce, se scházíme s pracovníky odboru kultury
Krajského úřadu v Hradci Králové. Zde nám poradili jak postupovat a na koho se obrátit pro odbornou radu.
Okamžitě kontaktujeme pana Štěpána, Ing.Doubka, Ing.Závadu a další. Tito pánové se shodují na postupu
navrženým na KÚ v Hradci Králové. Nejprve je třeba informovat Ministerstvo kultury a památkáře o záměru,
následně prokázat vlastnické právo k památce a získat územní povoleni. Vše trvá dlouho a je znát i malá
angažovanost OÚ v Borovnici.
Zakládáme proto Občanské sdruženi Větrák jako paralelu OÚ. Veškeré písemné žádosti na dotčené
úřady však musí zařizovat OÚ jako majitel a zřizovatel. Zde narážíme na přebujelou administrativu
a i neskutečné požadavky.
Ministerstvo kultury po nás chce souhlas skanzenu v Kouřimi, že památku vydá. Pan ředitel však na
naši žádost neodpovídá. Dáváme se druhou cestou a to, že postavíme repliku. Opět narážíme na překážky
v předpisech hasičů a ochraně půdního fondu.
Jelikož Sdružení nepracuje dosti rychle a dosud spoléhalo na starostu obce, dostali jsme se do dalších
problémů. Naše obec totiž nemá územní plán. Jako východisko vidíme znovu zainteresovat do projektu
mikroregion Podzvičinsko i Krajský úřad. Tyto kroky již probíhají společně se zakázkou na vypracování
projektu pro územní a stavební řízení. Oceňujeme pomoc Sekce větrné mlýny při TM v Brně.
Po poradě na ŽP uspořádáme podpisovou akci o souhlasu občanů, aby celá věc nabyla obecního zájmu a tím
by mělo vše jiný spád a průchodnost.
Na závěr bych chtěl shrnout naše tzv. podpůrné akce. Dosud jsme uspořádali dvě výstavy, proběhly
relace na Českém radiu Hradec Králové, vydali jsme pohlednice a vystavěli památník na náš větrný mlýn.
Letos kromě vypracování projektu pro územní řízení plánujeme v zimních měsících v obecních lesích
zajištění potřebné dřevní hmoty a její zpracování. Hledáme vhodný dub na základy mlýna.
Za Sdružení Větrák
foto: J. Doubek

Jiří Chvojka (Borovnice)
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Projekt rekonstrukce vetrného mlýna v Jalubí
O tom, že v naší obci stával větrný mlýn
jsem slýchal od rodičů již v útlém dětství. Dokonce
se u nás doma dochovala malá fotografie. Dodnes se
také návrší nad obcí říká „Na větřáku“ 1.
Myšlenkou vrátit mlýn na původní místo
jsem se zabýval již od nástupu do funkce starosty
obce před 10 lety. Asi před čtyřmi lety uvítalo tento
návrh i zastupitelstvo a výstavba mlýna byla
zařazena do investičních záměrů obce. Kladná
odezva při zveřejnění záměru v místním zpravodaji
byla i od občanů. Důležité však bylo sehnat další
písemnosti a fotografie, ze kterých by bylo možno
zjistit rozměry stavby ale i počty a situování oken
a dveří v zájmu dodržet co nejvěrnější podobu
původního mlýna. V kronice obce dochovaná
pohlednice a zápis o tom, že větrný mlýn byl
zbourán v roce 1938 bylo jediné co jsme měli zatím
k dispozici a to bylo velmi málo.
Prvním krokem bylo pokusit se zjistit,
zda pod terénem nezůstali základu z čehož bychom
mohli zjistit přesné místo, sílu stěny a průměr
stavby.
Místo, kde stával mlýn nebylo těžké identifikovat. Dlouhé roky neurovnaný terén o rozloze asi 80 m2
uprostřed zatravněného pozemku, prorostlý ostružiník, plané růže a lebeda to zcela jistě předurčovaly.
V roce 2005 jsme se pustili do kopání. Kromě několika málo volně ležících kamenů jsme asi v metrové
hloubce jsme skutečně narazili na uspořádaný kamenný val asi do poloviny obvodu kruhu. Průměr 7 m
a tloušťka 70-80 cm byly velmi důležité údaje pro vypracování projektové dokumentace, zatím ještě bez
technologie. Následovalo několik návštěv do Štípy, kde stojí mlýn tomu našemu velmi podobný i když
stavbou menší.
Velmi užitečná byla moje návštěva stálé expozice větrných mlýnu v Rymicích v naději, že o větrném
mlýně z Jalubí objevím další důležité informace, především kdy a kým byl mlýn postaven. Jediná fotografie
a krátký text, který jsem znal již z naší kroniky moje očekávání neuspokojil. Návštěva v Rymicích byla však
neskutečným přínosem pro další vývoj událostí. Díky tamní paní Mgr. Bělíkové se dovídám o existenci Sekce
větné mlýny při TM v Brně i to, že se v blízkých Zahnašovicích bourala nebo snad ještě bourá kamenná
stodola, která by mohla posloužit svým opracovaným pískovcovým kamenem pro stavbu našeho mlýna.
Ještě týž den se setkávám s předsedou sekce ing. Janem Doubkem u něho v Přerovském bytě. Ochota
a nabídnutá odborná pomoc, posouzení projektového záměru a kontakt na dalšího člena sekce arch. ing. Ivana
Sládka je zárukou, že se dílo podaří a nevznikne pouze kýčovitý rádoby mlýn. Stále ještě určitou
nerozhodnost a obavy zda se celá věc podaří rozptyluje kladné stanovisko odboru památkové péče Krajského
úřadu v osobě jeho vedoucí PhDr. Jany Spathové.
Po dohodě s majitelem a vydání demoličního výměru začínáme v listopadu 2006 brigádnicky, sobota
co sobota, ručně rozebírat stodolu v 35 km vzdálených Zahnašovicích a převážíme potřebný kámen. Párek
nebo guláš a na zahřání svařák je jedinou odměnou pro hasiče, sportovce, myslivce, rybáře, klubů sportkařů
a kurzovních sázkařů, kteří obětují volné soboty. Národní nápoj Moravského Slovácka slivovicu si bohužel
mosíte vzít svoju.
1

O zániku větrného mlýna rovněž na internetové stránce Obce Jalubí www.mesta.obce.cz/jalubi
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Nečekaně se nám dostává výpis z Pozemkové knihy o majitelích mlýna od r. 1879, včetně
zeměměřičského náčrtu, který potvrzuje průměr stavby na předmětné parcele. Od Pana Petra Veselého,
dalšího člena sekce, a místního občana získáváme další foto mlýna. Stále se však vrací otázka kdo a kdy
původní mlýn postavil. Po návštěvě Zemského muzea budeme snad moci zdokumentovat celou historii
větrného mlýna v Jalubí.
Za dosavadní pomoc všem tímto moc děkujeme. Držte nám palce.
Ing. Karel Malovaný (Jalubí)
Foto:
1 - větřák v roce 1929 (archiv Petra Veselého)
2 - odkrytí základů (autor K. Malovaný)
3 - ukázka projektu ing. arch. I. Sládka

Zasedání sekce * Vetrné mlýny * 12. - 14. 10. 2007
Program:
Pátek 12.10.

13.00 hod. – zasedání výboru sekce v Technickém muzeu v Brně.
14.00 hod. – zasedání sekce „Větrné mlýny“ /KPTMB/
cca 17.00 hod. – odjezd muzejním autobusem do akademie ve Vilémově
večer – beseda s možností promítání, posezení u ohně

Sobota 13.10.

po snídani v 9.00 hod. výjezd po mlýnech - Hačky, Přemyslovice, Ohrozim,
Malé Hradisko, Ostrov u Macochy, Němčice, Kořenec a zpět Vilémov
výjezd bude spojen s případnými konzultacemi k rekonstrukcím a opravám.
- po návratu do Vilémova odjezd zpět do Brna (podle zájmu může být odloženo
na neděli).

Případně, pokud bude dost zájemců, zůstat ve Vilémově ještě jednu noc a strávit ve společnosti stejně
potrefených přátel)
Neděle 14.10.

přesun na Kořenec - zde proběhne vzorové křesání mlýnských kamenů od mlynářů,
kterí to ještě umnějí (p. Bedřich Ludvík a pan Koč provedou dokonalou
dokumentaci.

Ubytování: akademie Vilémov – 350,- na osobu a noc včetně večeře a snídaně.
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Myšlenka obnovení vetrného mlýna ve Svetlé
Historie mlýna
Světlá, okres Blansko, je nevelká obec
ležící 10 km severně od města Boskovice
v malebném kraji Malé Hané. Toto území
blízce sousedí s Drahanskou vrchovinou,
která byla v minulosti typická výskytem
větrných mlýnů a řada jich se tu i dochovala
do dnešních dnů.
U Světlé ale stával v minulosti mlýn
s konstrukční zvláštností. Byl holandského
typu s pevným dřevěným tělesem
s osmiúhelníkovou základnou. Podobná
stavební konstrukce mlýna byla před časem
lokalizována i v nedaleké obci Drválovice
u Vanovic 1.
Světelský větrný mlýn stával přibližně 200 metrů severně od Přívěsti (místní část Světlé) nad silnicí
směrem na Cetkovice, na mírném návrší v místech nazývaných Kopaniny o přibližné nadmořské výšce 452
m. Šlo o pozemkovou parcelu číslo 603 a stavební parcelu číslo 93 větrný mlýn.
Postavil jej někdy kolem roku 1898 1899 Josef Dřevo, mlynář z Přívěsti č.p. 23. Za manželku měl
Vincencii, se kterou měl syna Josefa. Když Vincencie Dřevová ovdověla, znovu se provdala za Tomáše
Ščudlu z blízkého Horního Štěpánova. Po Ščudlovi koupil mlýn jistý Pluháček také z Horního Štěpánova.
Pro něho však byl mlýn poněkud z ruky, takže jej měl v pronájmu Josef Kostík z Přívěsti č.p. 21.
Ve třicátých letech 20. století už větrné mlýny neměly perspektivu, všude se mlelo ve vodních nebo
elektrických válcových mlýnech,a tak jej chtěl Pluháček prodat. Podle pamětníků byl ve finanční tísni a mlýn
„někde až ve Světlé“ mu nevyhovoval. Nabízel ho i na prodej světelskému hostinskému Karlu Dokoupilovi,
ale ani za cenu dřeva ho nikdo za velké peníze koupit nechtěl. Říká se, že proto mlýn pojistil a zapálil, z čehož
pak možná získal nějakou tu korunu.
O zániku mlýna je zápis v kronice obce Světlé a Přívěsti, jehož doslovný opis zní: „23. prosince 1936
kol 10 hodiny večer vyhořel dřevěný větrný mlýn na Kopaninách, jehož posledním majitelem byl Pluháček
z Horního Štěpánova. Katastr obce Světlé nad silnicí změnil tím svou tvářnost a jest litovati, že tato jedinečná
krajová zvláštnost byla zničena.“
Větrný mlýn u Světlé měl nejen neobvyklou konstrukci stavby, ale byl už od samého počátku postaven
jen ke šrotování. Jelikož Světlá nebyla dlouho elektrifikována (elektřina zde byla zavedena až 18. 12. 1937),
šrotoval mlýn obilí hlavně pro světelské obyvatele. Místní lidé mu zde říkali mlének, zřejmě i kvůli jeho
menším rozměrům než mají klasické zděné mlýny tohoto typu.

Výzkum a obnova mlýna
V roce 2003 se u příležitosti setkání rodáků v obci zrodila myšlenka znovuobnovení větrného mlýna
ve Světlé. Jelikož mlýn vyhořel v prosinci roku 1936, žilo ještě několik pamětníků, kteří si na tuto unikátní
technickou památku pamatovali z dětských let.
Do zaznamenávání vzpomínek se tehdy pustil autor tohoto článku, který se zabývá historií
a národopisem Malé Hané. Vyslechl řadu pamětníků z obce a okolí a prozkoumal materiály uložené
v archívech a v různých jiných státních institucích. Velice mu také pomohly záznamy o větrném mlýnu
z dřívějších dob, které pořídil od těch pamětníků, kteří již v předchozích letech zemřeli. Po půlročním bádání
se podařilo zjistit, že se jednalo o velmi atypický větrný mlýn holandského typu s pevným dřevěným tělesem
a osmiúhelníkovou základnou, kde se proti větru natáčela jen střecha s perutěmi 2. Následně autor sepsal
stručnou historii mlýna, která vyšla jako příloha místních Světelských listů a rovněž i jako článek
ve Vlastivědných listech Boskovicka 3.
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Autor článku podílející se aktivně na obnově této technické památky postavil v roce 2004 model
světelského větrného mlýna v přibližném měřítku 1:25 4. Pro vznikající projekt na obnovu mlýna v krajině tak
i pro tento model jsou pramenem dokládající vzhled stavby hlavně dvě velmi kvalitní fotografie
z památkového ústavu. Z těch se také poměrovým způsobem získaly přibližně všechny potřebné rozměry
větrného mlýna.
Některé občany tento model a historie mlýna natolik inspirovala, že se připojili k myšlence
znovupostavení jeho repliky na původním místě „Na Kopaninách“. Toto místo si do dnešních dnů zachovalo
i dominantní polohu u obce mimo zástavbu domů uprostřed volných polí, a je viditelné ze vzdálených obcí
Malé Hané.
Následně iniciátor celé myšlenky obnovy mlýna Jiří Pokorný společně se světelským tesařem Josefem
Hartlem započali s kreslením výkresové dokumentace. Tato práce trvá doposud, jelikož zvláštnost
světelského větrného mlýna byla na našem území tak veliká, že problém nastává s některými technickými
detaily v konstrukci stavby. Je tedy nutné pátrat po analogických mlýnech v zahraničí, s čímž již velmi
pomohl Ing. Jan Doubek z Přerova. Kontaktoval své kolegy z mezinárodní společnosti zabývající se mlýny
(TIMS), odkud zareagoval pan Andreas Düntsch z Německa a poskytl výkresovou dokumentaci
k podobnému dvanáctibokému dřevěnému větrnému mlýnu z německé obce Staucha.
V současné době se stanovují co nejpřesněji vnější rozměry světelského mlýna. Tímto procesem
se zabývá RNDr. Květoslava Prudilová ze Stavební fakulty VUT Brno, která pomocí fotogrametrie získává
z dochovaných fotografií půdorys a nárys stavby. Výpočtem vnitřního technického zařízení se zabývá Ing.
Eduard Dokoupil ze Světlé.
Přes veškerá úskalí, která provází obnovu větrného mlýna ve Světlé, doufají všichni příznivci,
že se výkresová dokumentace k rekonstrukci tohoto pozoruhodného zařízení zpracuje, a časem se i větrný
mlýn postaví na původním místě „Na Kopaninách“. Replika této technické stavby by tak mohla připomínat
nápaditost a zručnost našich předků v oblasti Malé Hané.
Jiří POKORNÝ, Světlá
1

Pohlednice Vanovic zachycuje větrný mlýn v Drválovicích s analogickou konstrukcí jako měl mlýn ve Světlé. Liší se však jiným
typem větrného kola. Pohlednice prošla poštou roku 1923 a je majetkem Petra Veselého ze Zlína, člena sekce Větrné mlýny Kruhu
přátel Technického muzea v Brně.
2
Jde o specifickou stavební konstrukci vycházející z holandských mlýnů. Je zde však použito levnějšího stavebního materiálu,
dřeva. V Polsku se tento typ mlýnů nazývá věžovec.
3
POKORNÝ, J. Větrný mlýn ve Světlé. Vlastivědné listy Boskovicka, roč. 12 (17), 2004, č. 3, s. 3 a roč. 12 (17), 2004, č. 4, s. 3.
4
Model mlýna byl poprvé vystaven ve Světlé při srpnových oslavách v roce 2004, následně v roce 2005 na výstavě Ing. Jana
Doubka o větrných mlýnech v Pozořicích a posledně v červnu 2006 opět ve Světlé při výstavě Řemesla a obživa našich předků,
pořádané autorem tohoto článku.
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VETRNÝ MLÝN NEBO KÝC? II.
V minulém čísle Hasačerta jsem Vám přiblížil dva nepříliš zdařilé pokusy o repliky větrných mlýnů.
Prvním byl dřevěný větrný mlýn v soukromém skanzenu v Červeném Újezdě nedaleko Prahy, který spíše
připomíná ty stavbičky do zahrady, které můžete zakoupit spolu s trpaslíky blízko našich hraničních
přechodů a s větrným mlýnem má opravdu pramálo společného. Druhým pak zděná rozhledna Bukovanský
mlýn u Kyjova, který se svojí hmotou vymyká jakémukoli typu mlýna u nás a větrné kolo je na této rozhledně
jakoby navíc. Dnes, ve druhém pokračování úvahy, Vás seznámím s dalšími třemi novými stavbami.
Případ číslo 3
Větrný mlýn v Podkrušnohorském zooparku Chomutov
Replika větrného mlýna vznikla v areálu
Podkrušnohorského zooparku v Chomutově jako součást
plánovaného skanzenu. Stavba by měla být přizpůsobena pro
vytvoření expozice zvířat, která obývají lidská obydlí.
V přízemí bude umístěna expozice zaniklých obcí
Krušnohoří. Potenciál několika set tisíc návštěvníků
zooparku by měl pomoci k připomenutí historie a přiblížení
jedné z nosných myšlenek pro vybudování severní části
parku. V prvním patře se návštěvník seznámí s druhy,
které jinak skrytě žijí na půdách, ve sklepech a stodolách.
To je například kuna skalní, dnes vzácná krysa domácí,
poštolka, holub, sova pálená, sýček obecný, vybraný druh
netopýra. Expozici by bylo možno doplnit některými druhy
bezobratlých , jako je šváb, mol, potemník atd. Ve druhém
patře je zatím instalováno palečné kolo s cévím a hlavní
hřídelí a malé nekompletní mlýnské složení poháněné
zespoda.
Mlýn byl dostaven na podzim roku 2006 podle projektu Ing. Arch. Jaroslava Pachnera a projektanta
Petra Vachulky za finanční účasti města a EU (rozpočet 2,2 mil. Kč). Do dnešního dne však díky neúplné
expozici nebyl otevřen veřejnosti.
Mlýn by měl být využit při akcích (např. Den země) kdy bude návštěvník moci shlédnout jak se dříve
mlelo obilí a z mouky se pak na statku upeče chléb či buchty. Odvážnější si bude moci vyzkoušet jak
namáhavá práce mlynáře byla.
Osmimetrová kuželová stavba je zakončena 4 m vysokou šindelovou střechou, která se otáčí na
kolečkách po kolejnici usazené na obvodové zdivo. Mechanizmus natáčení je pomocí dřevěného táhla,
spojené trámovou kostrou se střešní konstrukcí, které umožňovalo otáčení střechy přímo ze země. Tady však
až k zemi nesahá. Tohle u nás ojedinělé technické zařízení je známo jen z větrného mlýna v Lesné na
Znojemsku a bylo patrně převzato od našich jižních sousedů, kde je dodnes zachováno na větrném mlýnu v
rakouském Retzu (zde se nazývá krühewerk). Celková výška stavby je 12,5 m, průměr u země 8,6 m průměr u
koruny zdiva 5 m. Mlýn má pouze jedny dveře. Stavbu narušuje odlišná velikost a nestejný počet oken v
jednotlivých podlažích. V úrovni prvního patra je instalována montážní plošina pro snadnou manipulaci s
větrným kolem, tento podstatný detail není znám na žádném z našich mlýnů. Větrné kolo je na tak velkou
stavbu malé (průměr cca 9 m) a má zajímavé lopaty. Jsou zalomeny jako u slezských mlýnů pro lepší využití
vzdušného proudění, ale na její delší straně.
Ve druhém patře na hřídeli se nachází malé dvoumetrové palečné kolo s brzdou, cévové kolo, hlavní
hřídel a malé mlecí složení (cca 60 cm) bez lubu, poháněné zespoda a usazené v ocelovém rámu s malinkou
násypkou. Zbytek mlecího zařízení má být doplněn v průběhu letošního roku.
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Jelikož se v nejbližším okolí Chomutova žádný větrný mlýn nedochoval a i historické prameny jsou
skoupé na obrazový materiál o těch zaniklých, museli se chomutovští poohlédnout za hranicemi. Předlohou
k chomutovskému větrnému mlýnu se tak stal mlýn v německé obci Reichstädt na druhé straně Krušných hor,
který místní nadšenci v roce 1985 zrekostruovali. Bohužel ani tato rekonstrukce podle fotografií, které jsem
měl možnost shlédnout, nedopadla z odborného hlediska nejlépe a tak replika chomutovské stavby je tím
částečně ovlivněna.
Chomutovským však nelze upřít výborný nápad s ukázkami mletí a následnými ochutnávkami
čerstvě upečeného chleba či buchet, což se praktikuje na mnoha větrných mlýnech v zahraničí, například
v Holandsku a Německu není zvláštností. Rád bych tento podnikatelský záměr viděl i na některém z našich
dochovaných větrných mlýnů. Přestože tato stavba v Chomutově zásadně deformuje pohled laika na podobu
českého větrného mlýna, přeji zooparku hodně spokojených návštěvníků, kterým expozice přiblíží život
a práci větrného mlynáře.
Případy číslo 4 a 5 - Halladayovy turbíny ve Znojmě a Olomouci
Kolem roku 2002 vyrostla na východním znojemském předměstí v areálu benzínové stanice
Halladayva turbína. Je to přesná kopie jediné dochované evropské turbíny v Ruprechtově na Vyškovsku
a byla dokonce vystavěna podle stejného projektu. Slouží údajně k napájení čerpadla a vytápění nedalekého
soukromého bazénu. Turbína je nevhodně posazena na stožáru moderní konstrukce a i umístění v docela
hlubokém dolíku pod městem neslibuje zamýšlený výkon.
Ze stejného projektu vznikla v roce 2005 i nová dominanta nad nákupním centrem Olympia
u Olomouce. Stavba je prý stylizována do podoby hanáckého statku. Nevím, mě spíše připadá jako
severoamerická farma a toto přesvědčení umocňuje i ona na vysokém příhradovém stožáru instalovaná
Halladayova turbína. Projíždíte-li náhodně kolem, prakticky vždy je možné spatřit turbínu v provozu. Škoda
jen, že nemá žádné využití a slouží jen jako reklamní poutač.
Stejně jako v minulém čísle u větrných mlýnů v Červeném Újezdě a Bukovanech mi nezbývá než
konstatovat, že tyto turbíny jsou dílka kohosi kdo na to má peníze, chce se pochlubit, ale historická a estetická
hodnota ho příliš nezajímá.
Petr Veselý

Znojmo

Olomouc
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Nevyhazujte staré pohlednice
Význam ikonografie pro studium historie větrných mlýnů,
popsal již v roce 1981 Václav Burian v článku „Pohlednice
pramenem k historii větrných mlýnů”, který byl uveřejněn
ve sborníku krajského vlastivědného muzea v Olomouci 1982.
Popsal tehdy celkem dvanáct pohlednic, které se mu
podařilo dohledat. Dnes o pouhého čtvrt století později panuje
diametrálně odlišná situace. Za posledních několik let se nám,
několika sběratelům v sekci, podařilo nashromáždit nebývalé
množství českých pohlednic na nichž je zachycen větrný mlýn
a překvapením je také velké množství větrných čerpadel,
která pravděpodobně v našich zemích nebyly žádnou zvláštností.
Také Burian v době vzniku odborné stati vyslovil
domněnku, že se pravděpodobně ve sbírkách soukromých
sběratelů nachází několikanásobně více pohlednic s vyobrazením
větrného mlýna než popsal ve výše uvedém sborníku.
U větrných mlýnů, které jsou v poslední době předmětem
zájmu několika vědních disciplín od etnografie přes dějiny
techniky a průmyslu výživy až po geografii a klimatologii,
je pohlednice někdy jediným pramenem k určení konstrukčního
typu, jeho případných technických odlišností i hodnocení jeho
estetické úlohy v obrazu krajiny.
Na příkladech Vám popíši, co jsme z pohlednic, jako
jediného ikonografického zdroje, zjistili. Nejčastěji je z pohlednic
zřejmá přesná poloha stavby v krajině. Připomínám například
větrné mlýny obcí Klobouky u Brna. Víme o pohlednicích s jedním,
dvěma, třemi i čtyřmi mlýny na horizontu. Na pohlednicích se také
objevují neznámé (Burianem a Pokorným nepopsané) větrné
mlýny. Popřípadě lze doplnit chybějící konstrukční typ, jako
například Halladayova turbína v Babicích nad Svitavou.
Nejzajímavější jsou pro nás pohlednice které odhalují
technické a konstrukční odlišnosti. Světovou raritou jsou tzv.
bubny - horizontální větrný pohon v Dobřenicích. Zvláštní větrné
kolo o osmi perutích v Praskačce. Ojedinělým technickým
překvapením je zvláštní konstrukce větrného mlýna v Drválovicích
podobná tomu v nedaleké Světlé. Z některých pohlednic lze také
vypozorovat využití stavby po ukončení provozu. Proto dnes víme,
že původní stavba větrného mlýna v Budišově byla využívána také
jako vyhlídková věž.
Samostatnou kapitolou je velký výskyt větrných čerpadel,
kterými se zatím nikdo v naší literatuře nezabýval. Mohutné
rozšíření větrných čerpadel v našich zemích na počátku dvacátého
století mají pravděpodobně na svědomí firmy sériově vyrábějící
větrná kola pro pohon čerpadel. Nejznámější z nich je Firma Kunz
Hranice (dnes Sigma Lutín). Množství čerpadel je tak veliké, že by
samotný výčet pohlednic s nimi zabral celý jeden odstavec tohoto
článku. Dlouhý výčet pohlednic s větrným čerpadlem by začal tou
nejstarší z Bruntálu (1901), pokračoval by přes výstavy ve Vyškově
(1902) a Kroměříži (1908) a končil u série pohlednic z Jemnice na
kterých je zachyceno tamní čerpadlo v rozmezí let 1903 až 1946.

Litografie Bílovce
Pohlednice s úžasnou atmosférou Mšeno
a Kořenec
Výřez z pohlednice Praskačky
s osmilopatkovým větrným kolem
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Něco málo k historii pohlednice
Historie nejstarších pohlednic a korespondenčních lístků
začíná již v roce 1865 kdy generální poštmistr Heinrich von
Stephan navrhl zavedení korespondenčního lístku a díky
ministerskému předsedovi Herrmannovi, který návrh ve Vídni
prosadil, mělo Rakousko-uhersko v jejich rozesílání prvenství.
V roce 1869 byly poslány první z nich. O rok později vytiskl
na korespondenční lístek knihkupec a tiskař Augustin Schwarz
první kresbu vojáka a o pět let později vydal první dvě série
pohlednic.
V roce 1878 byla na mezinárodní poštovní konferenci
v Paříži pohlednice uznána jako úřední celina. První pohlednice
měly na zadní straně adresu a na přední obrázek i místo na text.
Dnes jim říkáme pohlednice s „dlouhou adresou“ nebo dopisnice.
Ty se používaly až do roku 1905. Poté dostaly dnešní podobu na zadní straně byla adresa i místo pro text a na přední straně
obrázek.
Nejstarší pohlednice byly tištěny metodou litografie, tedy
tisku z kamene. Grafik musel rozkreslit zrcadlový obraz mastnou
litografickou křídou na jemnozrnný vápenec. Na nepokreslené
ploše se leptadlem na povrchu vápence zaplnily póry, kdežto
mastná kresba leptadlo odpuzovala a přijímala barvu. Ta se pak
tiskla v lisu na pohlednicový papír. Při jednobarevném tisku
vyleptal grafik až čtyři kameny aby dosáhl potřebných odstínů.
Pro barevný tisk potřeboval 10-12 kamenů, přičemž každou barvu
i odstín tiskl zvlášť. Výsledný tisk pak byl jemně zrnitý a už
vzhledem k náročnosti výroby se každá pohlednice tištěná touto
technikou stala malým uměleckým dílem.
Na přelomu 19. století se rozšířil méně náročný a levnější
světlotisk, poté další tiskové techniky knihtisk, barvotisk, reliéfní
pohlednice a hlubotisk. Po první světové válce převládla už ručně
kolorovaná fotografie.
Zlatá éra pohlednic doznívá ve 30. letech 20. století, kdy
klasické techniky vytlačila metoda bromografie. Pohlednice
tištěné tímto způsobem se však daly tónovat jen jako celek
a pohlednice jako malé umělecké dílko tak v podstatě vymizela.
Technika bromografie se užívala až do 60. let 20. století, kdy ji
nahradila současná technika ofsetu.
Více podrobností k historii pohlednic najdete na www.filokartie.cz
Ceny pohlednic
Cena pohlednic se jako ostatně u všeho řídí nabídkou
a poptávkou, dostupností konkrétního originálu, ale na čem záleží
vždy je stav a zachovalost pohlednice. Místopisná pohlednice
tuzemska s tzv. „dlouhou adresou” (do roku 1905) se prodává
od 200,- Kč do 500,-Kč. Cena vzácně četné litografie se pohybuje
v řádu i několika tisícikorun za kus! Pro laika, který se nepohybuje
v reálném pravidelném obchodování je stanovení ceny velmi
problematickou záležitostí.
Proto doporučuji, aby se při prodeji majitel obracel skutečně
na odborníky.
Petr Veselý

Výřezy z pohlednic:
Celodřevěný holandský mlýn Drválovice
Horizontální větrné kolo Dobřenice
Větrné čerpadlo ve Vyškově
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Recenze nových publikací o vetrném mlýne v Retzu
Máme-li se zachovat historický větrný mlýn pro budoucnost a zajistit v přítomnosti jeho smysluplně
využití, pak je nutno v první řadě pečovat o jeho vnitřní zařízení i o jeho vzhled. Dále je potřebné jej podrobně
prozkoumat a seznamovat s ním veřejnost. Inventarizace a podrobný popis jsou nezbytné prostředky
k dosažení těchto cílů.
O větrném mlýně v Retzu máme k dispozici řadu písemných pramenů z různých tématických okruhů,
jejichž společným cílem je upozornit na hodnotu této historické stavby. Naposledy vydaná souhrnná
publikace s názvem „Die Retzer Windmühle“ (Větrný mlýn v Retzu) vyšla nyní ve formě tří jednotlivých
brožur, které jsou bohatě ilustrovány a mají odpovídat zájmu návštěvníků.
Větrný mlýn v Retzu stavba a řemeslo
Zde je popsána typická stavba větrného mlýna konického tvaru včetně jeho kamenných a dřevěných
konstrukcí. Čtenář je seznámen se zpracování materiálů jako železo, kůže a konopí. Rovněž je zde popsána
dílna větrného mlynáře s originálními nástroji. Bohatými ilustracemi jsou zde dokumentovány udržovací
práce a opravy objektu, které splňují přísné požadavky dnešní památkové péče.
Větrný mlýn v Retzu technická památka
Obsahem této práce je popis zařízení, které získává sílu z větru a ve mlýně ji pak dále využívá.
Podrobně je popsáno vnitřní zařízení, pohonný mechanismus, mlecí složení samotný průběh mlecího
procesu..
Větrný mlýn v Retzu jeho historie v číslech a znameních
V této publikaci je zvolen neobvyklý přístup ke znázornění historie větrného mlýna. Na zařízení
a pracovních nástrojích větrného mlýna se nachází spousta písmen, číslic a znamení. Zahrnují časový úsek
přibližně 230 let. Každé písmeno a každý letopočet má svou historii, všechny společně v sobě ukrývají
historii větrného mlýna jako celku. Vyprávění o číslicích a znameních není řazeno chronologicky, ale na
základě historických poznatků o průběhu všedního pracovního dne větrného mlynáře, a působí proto
obzvlášť živě.
Všechny brožury v německém jazyce lze zakoupit jednotlivě za € 6,00 + poštovné.
Objednávky: Druck Hofer, Im Stadtfeld 3,A-2070 Retz, Rakousko; www.druckhofer.at
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Podzimní výlet za vetrnými mlýny strední Moravy
Při založení naší sekce v roce 2005 jsme myslím také
začali z pěknou tradicí a tím je celodenní výlet po našich
větrných mlýnech. Minulý rok na podzim jsme podnikli již
druhý, tentokrát nás přivítali na čtyřech větrných mlýnech
střední Moravy v Chvalkovicích, Velkých Těšanech, Rymicích
a Partutovicích.
Naše první cesta směřovala do Chvalkovic. Už zdálky
nás vítalo elektoromotorem otáčející se větrné kolo zděného
větrného mlýna z roku 1873 a před ním nás dokonce čekalo
i malé pohoštění. Měli jsme možnost si důkladně prohlédnout
náš strojně nejdůmyslnější a technicky nejzajímavější větrný
mlýn. Zevrubná prohlídka tohoto technického unikátu byla ještě
umocněna odborným výkladem Radima Urbánka o funkci
vnitřního vybavení. Vyslechli jsme také stručnou historii mlýna
od majitele Františka Sigmunda, který se se svým synem
o větřák vzorně stará.
Pokračovali jsme do objektů pod správou Muzea
Kroměřížska. O větrný mlýn ve Velkých Těšanech z roku 1830
se stará potomek posledního mlynáře paní Chrastinová.
Po prohlídce větřáku proběhla, nad použitými mlecími kameny
před mlýnem, debata o jejich upevnění a křesání.
Na Kroměřížsku by bylo trestuhodné také nenavštívit
větrný mlýn a stálou výstavu Honzy Doubka ve skanzenu
v Rymicích. Unikátní expozice „Cestou větru“ představuje
historii a vývoj technologie využívání síly větru ke zpracování
obilí. Výstava je naplněním úkolu, jejž si vzala za cíl Sekce
větrných mlýnů při Společnosti přátel Technického muzea.
Rozsah výstavy byl doplněn o regionální část a prezentaci Sekce
a jejích cílů.
Po obědě ve zdejší restauraci náš muzejní autobus
zamířil do Partutovic kde nás čekal poslední větrný mlýn
podzimního výletu. Dřevěný větrný mlýn z roku 1837 udržuje
rodina potomka posledního mlynáře, po kterém je mlýn
nazýván Maršálkův. Je to náš jediný větrný mlýn,
který je schopen okamžitého provozu. Jelikož ale nefoukalo
museli jsme si pomoci sami a větrné kolo roztočit. Na jedné
z lopatek se jednu chvíli usadila i připoutaná kamera Bedřicha
Ludvíka, který celý výlet zdokumentoval. Uvnitř mlýna jsme si
pak mohli prohlédnout mlecí složení v provozu.
Již za soumraku jsme se rozloučili s mlynářskými
manželi Kandlerovými a zamířili zpět do Brna. Na zvuky
pracujícího mlecího zařízení, které má málokdo možnost slyšet,
jen tak nezapomeneme.
Petr Veselý

Účastníci výletu v muzejním autobusu
Bedřich Ludvík při dokumentaci
Debata ve Velkých Těšanech
Upevňování kamery v Partutovicích
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Tovaryšská zkouška - odpovedi na otázky
Odpovědi:
A.
Obilí
1. Pšenice, žito, ječmen a oves.
2. Ze slupky, jádra, klíčku a vousku.
3. Musí být zdravé, suché, čisté plnozrnné a nesmí být zatuchlé.
4. Podle hektolitrové váhy a sice: Pšenice váží 76-82 kg hekt., žito váži 65-72 kg hekt.
5. Zimní obilí tvrdé, polotvrdé, měkké, pšenici jarku (přesívku). Jarní žito, které se používá hlavně na pražení
kávy.
6. Smícháním několika druhů dohromady.
7. Vlhké, stuchlé, vzrostlé, spařené, nedozrálé, plesnivé a též od pilousů vyžrané.
8. Podobné obilí nekoupíme a přijímané dobře prohlížíme.
9. Písek, kaménky, česnek, koukol vikev a jiné plevely.
10. Písek, kaménky poškozují mlynáře na váze, vikev a koukol barví mouku do šeda, česnek zamazává válec i
kámen.
A.

Čištění obilí
11. Z taráru se síty a aspirací neb hrudkového vysévače s větrákem. V obojím případě zbavíme obilí
prachu, drobných semínek, písku a výskoku.
12. Koukolník, loupačka (nebo špičák).
13. Zbavujeme obilí špiček a částečně i klíčků.
14. Hrubší pískovcové kameny mají obrácenou ostrost křesu, která těžce propouští obilí a špicuje je.
15. Průměr kamene v cm a počet obrátek musí dáti vždy číslo 290.
16. 290 85 = 250 obrátek v min.

C. Vysévání při periodickém mletí
17. Mouku odstavujeme jako hotový produkt, ostatní odstavujeme v pytlích k dalšímu
zpracování
18. Rovinné vysévače nebo hranolové vysévače a také odstředivé cylindry nebo
moučnice.
19. Čísla 9, 10, 1, 12, 13
D. Mlýnské kameny
20. Francouzský, umělý a pískovcový.
21. Srdce nebo prsa.
22. Nejvýš vlažné, volné a musí mít hmat.
23. Kameny se musí skřesati, jelikož pozbyly ostrosti, a aby remiše byly v pořádku. Příliš
teplé mletí škodí.
24. Ledkem neb sírou, nikdy né olovem.
25. Průměr v cm a počet obrátek musí vždy dát číslo 220.
26. Průměr v cm musí dáti s počtem obrátek číslo 270.
27. 3,5 až 6 HP podle velikosti průměru.

Ing. Jan Doubek
Tel.: 581 331 512
Mobil: 606 778 617
E-mail: doubek.mlyny@vetrnemlyny.info
Skype: Jan Doubek
ICQ: 351 901 474

Petr Veselý
tel.: 577 376 801
www.povetrnik.cz
e-mail: info@povetrnik.cz
Skype: weselka3333
ICQ: 310 139 666
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HASAČERT - Příležitostný zpravodaj sekce větrné mlýny při kruhu přátel Technického muzea v Brně.
Texty jsou přetiskem článků interní i veřejné sekce serveru www.povětrník.wz.cz. Vydává a tiskne: Petr Veselý
Redaktoři: Petr Veselý, Jan Doubek, Radim Urbánek, René Velčovský, Therese Bergmann, Blanka a Ivan Sládkovi,
František Strýček, Rado Romfeld, Jiří Chvojka, Karel Malovaný, Jiří Pokorný.¨ Omezený náklad: 50 ks.

NEPRODEJNÉ - Určeno pro interní potřebu sekce!

