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K pátému výročí založení sekce „Větrné mlýny“

Vážení přátelé, příznivci mlýnů, zvláště pak větrných,
dostalo se mi té cti pozdravit Vás prostřednictvím časopisu Hasačert, jehož zakládající sekce „Větrné

mlýny“ slaví pětileté výročí. Přestože se někomu může pět let zdát vzhledem k dlouhodobé historii větrného
mlynářství nepatrnou dobou, já naopak oceňuji aktivitu a vytrvalost všech členů sekce při poznávání či
mapování větrných mlýnů, včetně poskytování praktických rad při opravách této unikátní součásti
památkového fondu technického dědictví. V porovnání velikostí se sice větrné mlýny nemohou srovnávat s
rozsáhlými industriálními památkami, přesto představují důležitý stupeň ve vývoji technických staveb.

Z pohledu dlouhodobě praktikujícího „památkáře“ vítám snahy členů sekce o propojení jednoho
výrobního odvětví na úrovni přinejmenším evropského poznání a předávání zkušeností prostřednictvím
mezinárodních exkurzí a seminářů. V praxi se tím naplňuje výzva Evropské unie směřující k záchraně
společného evropského technického dědictví. Navíc je třeba uvést, že každá akce věnovaná problematice
technických památek posouvá naše vědění dál.

Především proto bych na tomto místě ráda poděkovala všem členům sekce, Technickému muzeu v
Brně a zejména předsedovi sekce panu ing. Doubkovi za dosavadní práci a popřála jim do dalších let hodně
úspěchů, přínosných objevů a zejména co nejvíce zachráněných a citlivě obnovených objektů.

Přeji všem příjemné počtení a již se velmi těším na další číslo časopisu Hasačert!

Je málo sdružení, které za pět existence dokázaly vykonat tolik užitečné práce, jako sekce „Větrné
mlýny“. Snad mě k tomuto hodnocení opravňuje posledních padesát let, kdy jsou mlýny středem mého
zájmu, členství v komisi „Historie mlynářství“ při Národním technickém muzeu v Praze (1960 1970) a
členství v sekci „Technické památky“ při národním technickém muzeu v Praze (1985 2002).

Zásluhou členů sekce se poznávání větrného i celkového mlynářství v České republice dostalo na
vysokou úroveň, nikdy před tím nedosaženou. Je vzorem i pro některé sousední státy, jak o tom svědčí
vyjádření jejich odborníků. Úspěch sekce pramení z její práce, rozložené do publikační a propagační činnosti
(knihy, publikace, výstavy, přednášky), do přímé záchrany mlýnů (brigády, projekty, organizace záchrany) a
do odborné metodické činnosti (konzultace, náměty, činnosti v poradních sborech).

Úspěšnou činnost završují společná setkání s hodnotným programem, odborné zájezdy a skvělý
časopis Hasačert. Přiznejme si, že za tím vším stojí především neúnavná práce našeho předsedy Ing. Jana
Doubka a věřím, že mu mohu za všechny členy moc poděkovat a přát jemu i nám, aby měl dost sil a elánu pro
další činnost.

Eva Dvořáková Národní památkový ústav

Luděk Štěpán

Zdravice k pátemu výrocí založení sekce
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ÚVODNÍK
Vážené kolegyně a kolegové, členové sekce Větrné mlýny

Informace očlenské základně:

1. Propagace větrných mlýnů jako technické památky

2. Pomoc při rekonstrukci větrnýchmlýnů

3. Pokračovat v záchraněVM ve Spálově

4. Zajistit vzájemnouinformovanost členů o dění okolo VM

5. Připravit návrh jednotného informačního stojanu předVM

6. Pokračovat v přípravě cyklotrasypo VM

7. Příprava brožůreko jednotlivýchVM

Máte právě před sebou další číslo našeho zpravodaje. Vzhledem k tomu, že naše sekce slaví letos páté výročí
své činnosti zaslali nám krásný pozdrav paní Eva Dvořáková a náš čestný člen Luděk Štěpán. K tomuto výročí jsme pro
všechny členy připravili malý dárek. Společně s Hasačertem č. 6 dostanete i jeden výtisk kalendáře „ Větrné mlýny
v krajině“ narok 2011.

Podle plánu se věnujeme se v tomto čísle více naší vlastní práci při terénním i archívním průzkumu. Radim
Urbánek připravil metodiku dokumentace mlýnů v terénu i se vzorovým postupem. Pro porovnání jsou v příloze další
dva postupy, jednak od slovenského kolegy Ladislava Mlynky a starší, od Františka Šustka, kterou jsem našel v jeho
archívu. Já jsem shrnul svoje zkušenosti s pátráním po různých archívech.Výsledky svých výzkumů popsali Břetislav
Koč, Standa Prát a Karel Mlýnek. Samostatnou prací je článek Větrné mlýny na Male Hané od Jiřího Pokorného
Mlynářskými poznatky z cest nám přispěli Eva Svobodováa Břetislav Koč.

Chtěl bych Vás všechny upozornit na připravované akce. První z nich je tradiční květnový zájezd. Tentokrát
pojedeme na Slovensko a do Rakouska. Na červen připravuje Břetislav Koč zájezd do Dánska. Poslední víkend
v červnu se doufám opět sejdeme na další brigádě ve Spálově. Čekají nás vnější omítky a další práce. Na druhý víkend
v říjnu plánujeme výroční zasedání naší sekce a to v místě jejího vzniku, tedy v Technickémmuzeu v Brně.

Za rok 2009 zaplatilo členské příspěvky 36 členů, čestným členemje Luděk Štěpán
Novým členem je Mojžíšová Natálie z Prahy.
Výbor sekce: Jan Doubek, Radim Urbánek, Petr Veselý, Eva Svobodová,
Členské příspěvky na rok 2010: 300,- Kč, č. účtu. 670100/2201551756/6210

- probíhá stálá výstava J. Doubka v Rymicích - aktualizováno
- v červenci byla otevřena výstava ve mlýně ve Spálově
- výstava B. Koče byla nadvou místech
- B. Koč vydal brožůrku
- panel o prácinaší sekce byl na bienále Industriální stopy 2009 v Praze
- další článkydo odborného tisku psali B. Koč a J. Doubek
- vyšla poštovní známky a pamětní zlatá minceČNB s motivem VM Ruprechtov

- odborný posudek na stavburepliky větrného mlýnky v Korňi (J. Doubek)
- probíhaly konzultace k VMve Světlíku, Jalubí, StaráVes,

- proběhla brigáda, na které byla dokončena oprava interiérua následně bylo instalováno
8 panelů s výstavou o větrných mlýnech v okolí Spálova (J.Doubek)

- vyšel Hasačert č. 5, fungovaly internetová stránky P. Veselého a K. Mlýnka
, proběhl jarní zájezd a podzimní zasedání,

- dostali jsmenávrh od výtvarnice, na vlastní realizaci vorkupracuje Michal Jouda

- návrh vhodných míst v okolí Holešova je připraven, nepodařilo se najít zájemce o realizaci
mezi cykloorganizacemi

zatím nepokročila

Zhodnoceníčinnosti za rok2009:

Cestavětru
VM v okolí Spálova

Větrná energetika
Odvětrných mlýnůk větrným elektrárnám

.

Pro náš časopis se podařilo získat povolení k přetisknutí dvou zajímavých statí pracovníků Ústavu fyziky
atmosféry Josefa Štekla a Zuzany Chládové o větrných možnostech větrných mlýnů a souvislostech místních názvů
s jejich větrným potenciálem.

www.povetrnik.cz
www.vmpohledy.estranky.cz

Jan Doubek
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Blahopřejeme našim členům.
Kteří se letos dožívají kulatého životního jubilea:

I půl kulatého jubilea:

Červek Antonín, Bělíková Martina, Bělík Petr

Fidler Leopold, Chadim Martin, Kandler Jan

Spolecenská rubrika
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Chceme-li se zabývat mlýny tak, aby výsledek našeho bádání o nich sděloval něco podstatného, je
třeba se soustředit na podstatná fakta . Těmi nejsou často a zpravidla velmi pracně shromažďované údaje
o vlastnících, ale skutečnosti na jakém zařízení a jakým způsobem mleli, jaké doplňkové výroby prováděli,
čím zmíněná zařízení poháněli, jaké prostorové uspořádání a kolik podlaží mlýnice skutečně měla, jaký
stavební a technologický vývojem prodělala.

Pokud si budeme všímat výše uvedených skutečností, neunikne mám ani to, že technologické
vybavení mlýna zásadním způsobem ovlivňuje jeho stavební podobu. To platí nejen pro mlýny vodní , ale
i pro mlýny větrné . Zmíněné skutečnosti se pokoušíme zachytit při provádění dokumentace mlýna.

1

2

3

Metodika základní dokumentace mlýnu

1) Územní dokumentace mlýna

2) Způsoby dokumentace jednotlivého mlýna

Chceme-li sledovat mlýny na určitém, byť i poměrně malém území, musíme začít nejprve
. Tomuto výzkumu předchází příprava spočívající v sestavení výčtu mlýnů na základě

historických topografických a statistických prací, soupisů mlýnů či obecně vodních děl nebo jiných úředních
materiálů :
práce autorů J. Schallera a J. G. Sommera, popř. i G. N. Schnabela k dispozici např. v knihovnách muzeí
a vědeckých knihovnách
Seznam a mapa vodních děl Republiky československé jedná se o tištěný materiál, k dispozici bývá
v archivech různých stupňů
Vodní knihy v místněpříslušném okresním archivu
Filipův soupis mlýnů v Národním zemědělském muzeu v Praze

Územní dokumentací mlýnů provádíme jako základní zjištění. Tedy v podobě pouhého zaznamenání
existence mlýna s provedením jednoduché fotografické dokumentace, a je-li to možné, i se zaznamenáním,
zda se v objektu dochovalo technologické vybavení a v jakém rozsahu. Získáme tím nejen přehled o časové
náročnosti průzkumu všech mlýnů na sledovaném území, ale může použít i metodu tzv. etnokartografického
průzkumu, kdy do mapy zaznamenáme zjištěná data. Např. všechny zjištěné mlýny a dochované mlýny, nebo
mlýny s rozlišením druhu pohonu. Takto zpracované mapy prozradí třeba hustší výskyt vodních mlýnů na
území s větším množstvím vodních toků, přestože se jedná o „nestálou vodu“, oproti menšímu množství
mlýnů na velké řece (ale samozřejmě s přiměřeně velkým výkonem ). Množství a podrobnost
fotodokumentace je na zpracovateli. V nynější době jej samozřejmě ovlivňuje pouze náročnost časová,
ale díky digitální technice nikoliv finanční.

Následující řádky se zabývají způsoby dokumentace mlýnů, které může provést ve srovnatelné
podobě odborník i laik. Dokonce není ani nezbytně nutné, aby znal podrobně mlecí technologie a podobu
a funkci jednotlivých strojů užívaných ve mlýnech.

U složitějších složení má smysl nejprve projít celou mlýnici a seznámit se s technologickým
vybavením „na nečisto“.

Dokumentace fotografická se zabývá jak exteriérem, tak interiérem. V obou případech je nutné
pozorně sledovat následující.

A.1. exteriér
Při dokumentaci postupujeme na principu od pohledu nejširšího (celek) přes užší (polocelek) až

k detailu, tj. od posazení stavby v terénu přes její prostorové uspořádání a vnější popis až po jednotlivé prvky
a jejich části.
Při dokumentaci mlýnů jsou klíčové:
- přístupové komunikace včetně nepoužívaných, ale v terénu stále rozeznatelných
- další terénní úpravy a doplňující objekty (pomocné pohony, připojené doplňkové výroby)

územní
dokumentací mlýnů

4

5

6

A/ fotografická
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B/ Popisná
K provedení popisné dokumentace se osvědčili

vzory „nálezových listů“. Oproti volnému tvoření
popisu bez předem stanovené standardní osnovy se
zmenší možnost opomenutí důležitých věcí a zároveň je
tedy jasné, že autor nezapomněl, ale ona část
technologického vybavení není ve mlýně zjištěna.

Zároveň je podstatné, aby prováděná
dokumentace měla terminologickou jednotnost (nelze
jednou psát o hranolovém vysévači a podruhé o
cylindru) a při volbě vhodného termínu preferujeme
spisovná slova (správné je samozřejmě použití termínu
dvoupárová stolice, nežli duplovka).

U vodních mlýnů ještě:
- přívod vody (náhon včetně jezu a stavidel)
- tzv. vodní cejch

A.2. interiér
Praktické se ukázalo začít dokumentaci od podstřeší (zde se téměř vždy nachází čisticí tedy první

část mlecího složení, anebo u obyčejného složení horní mlecí část), takže postupujeme přibližně tak, jak
docházelo k procesu zpracování zrna.
- vždy se dodržuje postup od širšího měřítka k detailu, přičemž snímky na sebe musí alespoň zlomkem

obrazu navazovat
- s tímto postupem souvisí princip posloupnosti fotografuji-li stroj, na kterém musím zachytit

podrobnosti (nápis, technické řešení prvků, druhotné úpravy), učiním tak hned a dalším strojem pokračuji
zase ve větším měřítku (celek, polocelek, polodetail, detail)

- nesmíme zapomínat na konstrukce svislé (zachytíme tak např. průchody hřídelí, niky pro řemenice)
a vodorovné (stopy včetně otvorů v podlaze po odstraněných strojích a pomocných zařízeních)

7

C/ Grafická

skica půdorysu jednotlivých podlaží
mlynářského diagramu

Jednoduchá grafická dokumentace mlýna má dvě základní podoby. První zachycuje stavební podobu
a provádí se jako . Druhá dokumentuje dochované technologické
vybavení mlýna jejich přenesením do podoby pomocí i v minulosti užívaných značek
pro stroje a doplňková zařízení . Tento diagram vzdáleně připomíná elektrotechnické schéma.8

3) Z pů s o b p r ov e d e ní p o dro b n é
dokumentace mlýna

K dokumentaci mlýnůpřistupujeme se základní
znalostí tří vývojových typů složení . Detaily jejich
specifik je sice dobré znát, ale není to nezbytné.

- pozůstatky složení, ale i pouhé stopy po nich
- doplňková výrobní zařízení (krupníky vč.

stoupových, jahelky)
- převody vč. druhu výstroje
- dochované stroje poloumělecké složení, ale

i stopy po úpravách na něj (např. otvory
po kapsovém výtahu)

9

Hledáme a dokumentujeme u složení:
A) obyčejného a polouměleckého

   

http://www.fineprint.cz


  HASA ERT
B) uměleckého

C) předměty nespojené pevně se stavbou

D) další předměty souvisící s mlýnem

E) výpovědi pamětníků

- podle podlaží dokumentujeme jednotlivé stroje, ale i jejich vzájemné provázání (např. odlučovací
zařízení umístěná horizontálně nebo vertikálně v jiných prostorách, než stroj, k němuž patří)

- ve mlýnech dodnes najdeme řadu věcí, nezbytných k provozu mlýna, avšak ve mlýnici nejsou pevně
zabudované (např. odložené /vysloužilé/ mlecí kameny, odložené /nepoužívané nebo již vysloužilé/
čepy hřídelí, násypky, nářadí k obracení a křesání kamenů a další)

Všímáme si a pořizujeme snímky písemností, mapové a plánové dokumentace ve vztahu k mlýnu.
Platí princip, že k mlýnu, pokud se dochovaly, je nejvíc těchto materiálů u potomků mlynáře. V archivech se
totiž většinou nenachází korespondence mlynáře, nabídky firem, poznámky ke způsobu mletí, záznamy
o mletí a mlečích a mnoho dalších materiálů.

Při provádění dokumentace se snažíme získat také výpovědi pamětníků a dalších osob. Užitečné je
využití metody tzv. polostandardizovaného rozhovoru, kdy postupujeme podle předem připravené struktury
s určitými okruhy otázek a podle momentální situace je měníme (např. při rozhovoru zjistíme, že respondent
si pamatuje jednu část provozu mlýna, ale jiná je mu cizí, protože ve mlýně pouze pomáhal a prováděl jen
určitou část prací, pak rozšíříme otázky jednoho okruhu a naopak jiného zúžíme nebo zcela vynecháme).

Na základě kvalitně provedené dokumentace, kterou musí tvořit alespoň dokumentace fotografická
s jednoduchou dokumentací popisnou, dokáže mlýnolog zjistit a popsat velké množství skutečností i po
zániku mlýna nebo jeho technologického vybavení. Význam má tedy jakákoliv dokumentace provedená
alespoň s dodržením části zde uvedených zásad.

4) Namísto závěru

1 Tento článek je psán obecně ve vztahu k mlýnům vodním a větrným, tak i s jinými typy pohonů (parním strojem,
elektrickým nebo spalovacím motorem).

2 Mlýn s obyčejným složenímmá nejčastěji prostorové uspořádání tradičního vesnického domu tedy trojdílného,v prvním
díluse světnicí, ve druhémse síní ave třetím s mlýnicí; naopak osazení složení uměleckého z vnějšku prozrazuje
podlažnost,jelikož jeho mlýnice musí disponovat nejméněčtyřmipodlažími, svéprozrazuje i přístavba turbínového
domku, která se u mlýnů s obyčejným složením nenachází.

3 U větrnýchmlýnůprozrazuje vývoj nad úroveň složení obyčejného použití alternativníhomotoru, tj. motoru spalovacího,
umístěnéhov přístavbě strojovny (lze studovat z historických fotografií, např. mlýny ve Chvalkovicích VY neboSvětlík v
Horním Podluží DC).

4 Existuje velké množství archivníchmateriálů. Zdejsou však záměrně uvedeny pouze snadno dostupné materiály, které lze
studovat bez paleografických a dalších znalostí nezbytných pro archivní bádání.

5 Z mladšíchmístopisných prací můžeme příklademuvést:
Orth, J. Sládek, F.: ,Praha 1870.
Kotyška, V.: , Praha 1895.

, Praha 1922 a1930.
6 Mlýnů na nestálé vodě muselo být nutně větší množství kvůli nedostatečnému výkonu jednotlivých provozoven.
7 Vodní cejchse nazýval takénormální znamení. Jednalo seznačkuvymezující nejvyšší vzdutí vody, jaké měl mlynář

povolené. Tento nyní již poměrně vzácně nacházený prvekmá řadu různých podob od železné skoby přesvytesanou značku
v osazenémkameniaž po plechovéprvky osazenéve fasádě.

8 Diagramovéznačkynaleznou zájemci v Hasačertuč.4, 2008
9 Všechny třidruhy složení obyčejné, umělecké a poloumělecké najdemepopsanév několika pracech. Příklademuveďme

alespoňnásledující literaturu, kteráse touto tématikou zabývá přehledně azároveňdostatečně podrobně:
Štěpán, L. Křivanová, M.: , Praha 2000.
Štěpán, L. Urbánek, R. Klimešová, H. a kolektiv: , Praha2008.

Topograficko-statistický slovník Čech
Úplnýmístopisný slovník královstvíČeského

Chytilův místopisČeskoslovenské republiky

Dílo a život mlynářů a sekerníků vČechách
Dílo mlynářůasekerníků vČechách II
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Příloha 1.

Pasport k mlýnům v okrese ………:

Sídlo: Č. p.: Vodní tok:

Parcelní číslo a katastrální území:

Název mlýna: Rejstříkové číslo:

Situování v sídle:
Datum průzkumu:

:

Dům (nebo obytná část mlýna) …

Mlýnice …

stavební část …

technologické vybavení …

Suterén:

Mlecí podlaha:

Manipulační podlaha:

Nejvyšší podlaží s podstřeším:

Odstraněny byly:

:

Jednoduchý popis mlýna

Časové zařazení:

Stav:

Technologické vybavení mlýna:

Pohon:

Archivní prameny:

Literatura:

Fotodokumentace

Poznámky:

(celková situace, patrovost, půdorysná skladba, použité stavební materiály, spojitost s dalšími objekty)

(nynější fotodokumentace počet snímků, obsah, existence a uložení staré fotodokumentace)
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Pěkný a velice užitečný přehled historických i mapových pramenů je publikován v kapitole č. 13
„Prameny k poznání vodních mlýnů“ knihy Dílo mlynářů a sekerníkův Čechách II.

Vzhledem ke svým omezeným možnostem amatérského badatele jsem neprošel všechny zde uváděné
prameny a archívy. Dovolím si v tomto příspěvku upozornit na prameny, kde se mi podařilo najít zajímavé
informace o větrných mlýnech a doplním je o další možné zdroje.

Nejvíce informaci o větrných mlýnech fungujících před druhou světovou válkou se mi podařilo získat
v . Formuláře rozeslalo mlynářské ústředí s cílem zmapovat
technické a kapacitní možnosti všech mlýnů. Dotazník na 20 stranách obsahuje 23 skupin dotazů. Z odpovědí
na ně se dá vyčíst vybavení mlýna, pohon, jeho výkon, zdanění, někdy jsou zde i fotografie a další zajímavé
informace. Na základě vyplněného dotazníku bylo mlýnům přiděleno tzv. rejstříkové číslo, nezbytné pro
jejich další činnost i komunikaci s Ústředím.

Součástí složek jednotlivých mlýnů je i následná, základním způsobem utříděná korespondence mezi
Mlynářským ústředím, mlynářem, Okresním úřadem příp. Ministerstvem průmyslu obchodu a živnosti cca
až do roku 1946.

Zatím jsem našel informace o těchto větrných mlýnech:
Bořenovice, Brušperk, Břest, Dětkovice, Horní Štěpánov, Chvalkovice, Kořenec, Kuželov, Odry, Pacetluky,
Peršovice, Partutovice, Poruba (okr. Hranice), Přemyslovice, Radíkov, Sivice, Skalička, Uhřinov, Velké
Těšany, Zelená Hora.

Fond mlynářského ústředí je uložen v Národním archívu Praha, oddělení 2,Archivní 4/2257, Praha 4 -
Chodovec, PSČ 149 00, . Jedná se o dosud nezpracovaný fond. Pátrání v archívu vyžaduje
několik návštěv. Při první návštěvě je třeba si v inventáři fondu vypsat, o které složky (tedy které mlýny) máte
zájem. Ty si musíte předem na termín vaší další návštěvy objednat.

Tomuto dotazníku předcházel (dochoval se pouze v torzu),
V těchto archívech jsem nepátral. Podle informací které mám, jsou v

dotazníku z roku 1920 uvedeny pouze tzv. smluvní mlýny, to znamená ty, které dodávaly mlynářské výrobky
do státních rezerv. Ato větrné mlýny, vzhledem ke své malé kapacitě nebyly.

Dalšími zejména z hlediska bádání o větrných mlýnech neprozkoumanými fondy jsou
uložené v příslušných okresních archívech.

Jinou možností pro pátrání jsou (z roku 1654 a 1748). Ta se týkala pouze daní
z poddanských pozemků (rustikál). (k roku 1748 a 1755), (k roku
1789) a (dokončený roku 1843) už zahrnovaly přiznání daní i z panských pozemků
(dominikál). Tyto archívy neznám, domnívám se však, že informací o větrných mlýnech tam mnoho nebude.
Výjimkou může být stabilní katastr konkrétně písemná část zvaná duplikát stabilního katastru. Všechny
uvedené materiály jsou uloženy v Národním archívu Praha, oddělení 1, třída Milady Horákové v Praze 6 -
Dejvicích, .

Možným zdrojem informací jsou i (soupisy vrchnostenských důchodů a požitků), které jsou
uloženy v okresních archívech, (zápisy změny vlastnictví nemovitostí)
uložených nejčastěji v okresních archívech.

Velkou pomůckou při zjišťování, co jde v kterém archívu najít jsou internetové stránky Ministerstva
vnitra ČR, kde je kapitolaArchívní fondy a sbírky v ČR. Zde na adrese

můžete z domova pátrat ve velkém množství nejrůznějších
archívních fondů a sbírek.

Archívní materiály

Dotaznících Mlynářského ústředí z roku 1939

Soupis mlýnů z roku 1704 Dotazník
Státního obilního ústavu z roku 1920.

Inventurní
popisy panských i církevních velkostatků

Berní rula
Tereziánský katastr Josefský katastr

Stabilní katastr

Urbáře
Gruntovní a městské knihy

www.nacr.cz

www.nacr.cz

http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php

Prameny k poznání vetrných mlýnu

   

http://www.fineprint.cz


HASA ERT  

Velkým zdrojem fotografické i písemné dokumentace jsou pracoviště regionální i centrální
pracoviště .

Cenným zdrojem jsou specializovaná a okresní muzea, dále okresní archívy a zemské archívy. Např.
v Technickém muzeu v Brně je přes 300 fotografií větrných mlýnů, v Muzeu Kroměřížska mají
ve fotoarchívu více jak 150 fotografií, v Muzeu Komenského v Přerově je sbírka fotografií Floriána Zapletala
atd. Velice zajímavé fotografie jsem získal např. z Muzea Rumburk (např obr. mlýna v Rumburku)

Velice zajímavé a přínosné může být i studium v relativně malých, místních archívech v obcích.
Například v archívu městyse Spálov, kde dlouhou dobu pracoval a publikoval František Šustek, se nachází
archív, který zde založil. V něm je uloženo velké množství informací o větrných mlýnech z oblasti Oderských
vrchů.

Zajímavým zdrojem informací, o vzhledu jednotlivých větrných mlýnů v na začátku 20. století jsou
historické pohlednice. Podobu mnoha již zaniklých větrných mlýnů známe jen z nich. Proto jsou sbírky
pohlednic našich členů (St. Prát, P. Veselý, K. Mlýnek, M. Jouda a J. Doubek) velice cenné.

Hodně informací o přesnější poloze i době, kdy větrný mlýn existoval lze najít v mapách
z let 1767, 1852 a 1880. Ty jsou pohodlně a zdarma k dispozici

na .

Zajímavým podkladem je , kde jsou vyznačeny snad veškeré
průmyslové objekty a tedy i větrné mlýny. V mém archívu je k dispozici část mapy s oblastí Čechy. Část pro
Moravu existovala, ale zatím se mi ji nepodařilo vypátrat.

Zajímavé by mohlo být pátrání v mapách které jsou až na zanedbatelné výjimky
přístupné v digitální podobě na .
.

Národního památkového ústavu

Mapové podklady
I. II. a III.

Vojenského mapování

Mapa království českého z roku 1850

Stabilního katastru,

Jan Doubek

http://oldmap.geolab.cz

http://historickemapy.cuzk.cz
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Pro badatele vývoje našeho větrného mlynářství jsou téměř neznámým zdrojem Větrné knihy. Ty,
podobně jako Vodní knihy, by měly být základním pramenem k poznání větrných mlýnů od poslední čtvrtiny
19. stol až do jejich zrušení po roce 1948.

Větrné knihy jsou uloženy v příslušných meteorologických ústavech a jejich pobočkách, a to podle
původních okresních hejtmanství. Připomeňme si, že podle říšského zákona z roku 1870 byla povinnost žádat
souhlas s postavením větrného motoru od průměru dvou vídeňských loktůvýše (126,4 cm).

Překvapuje s jakou přesností je zde větrný pohon evidován, jeho popis (vč. povolených max. otáček) a
zejména, což je pro nás obzvláště významné, popis poháněného zařízení. Větrné knihy oproti Vodním knihám
překvapivě popisují moučná složení daleko podrobněji. Pro poloumělecký mlýn používají výraz
poloamerikánský, kde je staré obyčejné složení doplněno pouze jediným modernizujícím prvkem (např.
místo moučnice moučný cylindr), je toto složení nazýváno čtvrtamerikánským, a kde je modernizováno jak
čištění zrna, tak třídění meliva a používán jediný výtah, je označováno již jako třičtvrtěamerikánské.

Větrné knihy v mnoha zápisech popisují spory sousedních mlynářů o „odebírání“ větrů, což nemohly
vyřešit ani „větrné cejchy či fixy“. Ty byly umístěny na vysokých tyčích poblíž mlýnů a měly podobu
větrných rukávců na našich letištích. Často na nich nechyběly zdobně vyšité iniciály mlynáře a letopočet.
Mezi poslední ukázky patří utajený větrný rukávec v bohaté sbírce Jana Doubka.

Je škoda, že tyto doplňky, patřící nerozlučně k našim větrným mlýnům, se téměř nedochovaly a také,
že větrné knihy zůstaly mimo zájem většiny badatelů.

Použité prameny:
CIMRMAN.J.: , Větrný Jeníkov 1915

Luděk Štěpán

Vzpomínky

Vetrné mlýny na internetu

Vetrné knihy témer neznámý archívní zdroj

Informace o větrných mlýnech na internetu se dají čerpat z různých zdrojů. Ty jde rozdělit podle několika
kritérií. V prvé řadě je to kvalita a množství poskytovaných informací. Dále podle aktuálnosti informací (někdy je
problém zjistit ze kdy uvedené informacepocházejí) a taky podle toho, kdo je poskytovatelem těchto informací. Zde se
může jednat o stránky majitelů mlýna, obce, ve které stojí mlýn, muzea, které mlýn vlastní nebo se jedná o databáze
zaměřené většinou na turistické cíle, za kterými stojí různé agentury a nadace. Ovšem může jít také o stránky
jednotlivcůči skupin, kterévětrné mlýny mají jako hobby.

Když se podíváme na konkrétní stránky, tak určitě musíme začít na stránkách naší sekce, to je na
. Jedná se o nejobsáhlejší a nejaktuálnější stránky, které se zabývají větrnými mlýny v České

republice aděním kolem nich.
Dále lze najít zajímavé informace a kontakty na stránkách věnovaným konkrétním mlýnům. Někdy jsou

součástí stránek obce, jindy jsou vytvořeny majiteli mlýna. Pro příklad uvádím stránky o Ruprechtovu
( ), o větrném mlýnu ve Světlíku ( ) a stránky o mlýnu v
rakouském Retzu ( - v němčině). Informace o mlýnech jsou součástí například oficiálních stránek
obce Hlavnice (tinyurl.com/vm-hlavnice), Starý Poddvorov ( ) a Klobouky u Brna
( ).

Dále lze nějaké informace, ale hlavně kontakty najít i na stránkách muzeí, které se o větrné mlýny zajímají. Jde
např. o Technické muzeumv Brně ( ) a Muzeum Kroměřížska( ).

Samostatnou kapitolou jsou databáze turistických zajímavostí. Některé mají u mlýnů uvedeno celkem dost
informací, jako třeba Hrady.cz ( ), jiné jsou na tom s počtem mlýnů i s množstvím informací o
nich hůř, viz. Pamětihodnosti.cz ( ). Přínos těchto databází je hlavně ve vyhledávání i
jiných typů turisticky atraktivních cílů v okolí, čímž poskytují možnost pro plánování pestřejších výletů. Zajímavé jsou
i stránky věnované Cyklotrase „Po stopách vodní a větrnéenergie“( )

www.povetrnik.cz

www.mlynruprechtov.cz www.vetrny-mlyn-svetlik.com
tinyurl.com/vm-retz

tinyurl.com/vm-poddvorov
tinyurl.com/vm-klobouky

www.technicalmuseum.cz www.muzeum-km.cz

tinyurl.com/vm-hrady
tinyurl.com/vm-pametihodnosti

old.regionhranicko.cz/cyklotrasa/
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www.povetrnik.cz/ - stránky Petra Veselého aoficiální stránky sekce
vetrnemlyny.unas.cz/ - obsáhlý seznam, většinou jen s kratšími popisy
mlyny.wz.cz/ - jen fotky
www.vmpohledy.estranky.cz - zaměřené na mlýny a mlýnkyna Ostravsku, provozuje náščlen Karel Mlýnek

tinyurl.com/vm-barice
tinyurl.com/vm-hlavnice
tinyurl.com/vm-klobouky
tinyurl.com/vm-poddvorov

tinyurl.com/vm-hrady - hodněmlýnů, u některých jsou obsáhlejší popisky
tinyurl.com/vm-travelguide -menší množství mlýnů, jen velice stručné popisky
tinyurl.com/vm-pametihodnosti - delší popisky, ale menší množství mlýnů
tinyurl.com/vm-turistika- jen několik mlýnů skrátkými popisy
tinyurl.com/vm-turism - hodněmlýnů, ale jenkrátké popisy

www.mlynruprechtov.cz/
www.vetrny-mlyn-svetlik.com/
www.vetrnymlyn.cz/ - větrný mlýn v Lesné
tinyurl.com/vm-retz

www.muzeum-km.cz/ - Muzeum Kroměřížska spadají pod něj Rymice a Bařice-VelkéTěšany
www.technicalmuseum.cz/ -Technické muzeum v Brně vlastník Kuželova
www.vmp.cz/ -Valašské Muzeum v příroděvRožnově pod Radhoštěm
www.cz-museums.cz/ - StránkyAsociace muzeí a galerií v ČR

www.timsmills.info stránky sdružení T.I.M.S.
www.muehlenmuseum.de - Muzeum v Gifhornu
www.muehlen-dgm-ev.de německé stránky omlýnech
www.moellearkivet.dk/ - dánské stránky o mlýnech
www.windmillworld.com/ - stránky o mlýnech v různých zemích - anglicky

oldmaps.geolab.cz/ - všechnavojenská mapování
www.zanikleobce.cz/ - seznamy zaniklých obcí i s německými názvy
www.csve.cz Stránky o větrnéenergii

old.regionhranicko.cz/cyklotrasa/ - Mlynářská cyklotrasa
tinyurl.com/vm-film - film o větrných mlýnech naYoutube.com

Specializované stránky o větrných mlýnech:

Stránky obcí:

Různé databáze zaměřené na turistické cíle:

Stránky majitelů mlýnů:

Stránky muzeí:

Příklady zahraničních stránek:

Stránky pro badatele

Těžko zařaditelné stránky

Michal Doubek

Ze zahraničních stránek bych rád připomenul stránky sdružení T.I.M.S. ( v angličtině).
Zde jsou informace o větrných mlýnech na celém světě. Dále můžete navštívit stránky muzea větrných mlýnů v
Gifhornu ( v němčině), což byl cíl jednoho z našich výletů.

Pro podrobnější informace o problematice větrné energie je možné navštívit například stránky
kde je i větrná mapa ČR. Při pátrání po zaniklých mlýnech, popřípadě při zkoumání starších materiálů jistě pomůžou
stránky se přehledem zaniklých obcí, včetně jejich německých názvů jakož i stránky se všemi
vojenskými mapováními .A pokud všechny zde uvedenéstránky selžou a potřebné informace se na
nich nevyskytují, tak nezbývá než se obrátit na vyhledávač, například na a mít dost trpělivosti v třídění
výsledků.

www.timsmills.info

www.muehlenmuseum.de
www.csve.cz

www.zanikleobce.cz/
oldmaps.geolab.cz/

www.google.cz
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Jak se hledají vetrné mlýnky s turbínou?
Na začátku jsem si obstaral seznam větrných mlýnků od Jana Doubka a přislíbil mu aktualizaci jeho

podkladů. Tedy, že prověřím místa, kde stávaly mlýnky (příp. ještě stojí) či jestli již zanikly, příp. co se z nich
dochovalo. Na mapách větrné mlýnky nenajdeme, musí se do terénu. Tyto malé dřevěné konstrukce s větrnou
turbínou stávaly u zemědělských usedlostí, ve vesnicích jich bylo i několik desítek. Zbylo pouze pár kusů
a některé jsou již bez turbíny anebo s mlýnskými kameny jako součástí skalky, někde i jako zaváží
pro slunečník.

Kolega v práci si vzpomněl na turbínu u sila v Klimkovicích. Od majitele jsem se dozvěděl, že turbínu
používal jako agregát na osvětlení dvorku a dále mi sdělil, že je to kopie zaniklého mlýnku ze 60-tých let,
který stával u domu jeho strýce naproti.

Nejvíce se člověk dozví z vyprávění starších lidí, proto jsem zašel i do domova důchodců.
V Klimkovicích se nacházelo dalších šest větrných mlýnů a 80-ti leté babičky rády zavzpomínaly na dětství
a upřesnily, kde a kolik jich stávalo a odkázaly mě na další paní v obci. Ta měla ještě tři malé běhouny
(kameny) na zahrádce po své sestře majitelce.

Jindy spojíte hledání s výletem pro celou rodinu. Třeba do Dobratic, kde jsme objevili zděno-
betonové torzo mlýnku. Když jsme prošli celou část obce, našli jsme ještě torzo zděného mlýnku a další tři
dřevěné, bohužel však už bez turbín. To je vždy velká škoda, neboť turbíny dělají větrný mlýnek mlýnkem.
Na konci výletu jsem oslovil u domu sedící dědečky, kteří si také zavzpomínali na dobu minulou a vzpomněli,
že za kopcem dosud stojí ještě jeden mlýnek. Jevilo se mi to jako zaniklý mlýnek z Nošovic.

Nedalo mi to a později jsem toto místo navštívil podruhé a opravdu - ve Vyšní Lhotě jsem našel další
dřevěné konstrukce, v jedné i dochované mlecí zařízení. Po nezbytném vyfocení a popovídání si s majitelem
mi tento ukázal místo, kde stál ještě dochovaný mlýnek. Cestu k němu jsem ovšem téměř nemohl najít, neboť
byl celý zelený a ještě u stromu. Mlýnek byl nádherný a po debatě se synem majitele o tom, že ho chtějí zrušit
a rozebrat, bylo nutno rychle jednat s p. Doubkem o odkoupení do soukromých rukou nějakého sběratele. To
se naštěstí podařilo.

Na závěr krátký souhrn: ze seznamu p. Doubka jsem navštívil 40 větrných mlýnků, 5 z nich za dobu 7
let zaniklo, ale našel jsem 10 nových, 4 jsme našli s přispěním Petra Veselého. Petr našel informaci o tom,
že v Dětmarovicích se nacházejí nepopsané větrné mlýnky a požádal pí. Šnapkovou kronikářku o informace,
ta potvrdila 3 mlýnky. Po čase jsme se tam vypravili na terénní průzkum s p.Urbánkem a p.Doubkem. Paní
Šnapková nám ukázala 3 mlýnky v Dětmarovicích a 1 v Petrovicích.
Jedna dobrá zpráva na konec: zakoupil jsem jeden poničený stožár se 2 lopatkami z Dětmarovic a převezl
do Ostravy - Hrabové na zahradu mé matky. Celý stožár jsem zrekonstruoval, plech na lopatky sponzoroval
Fr. Peterka a dřevo na boudu moji rodiče.

Karel Mlýnek
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Pod Horním rybníkem se nacházel vodní mlýn (o čtyřech složeních). V roce 1610 vyměnila Kateřina
Palffy-Erdödu, mimo jiný, majetek také mlýn s Petrem Galovým z Velkého Komárna za statky v Chorvatsku.
Gála prodal mlýn Zdeňku Žampachovi . Mlýn býval vrchností pronajímán. V roku 1750 platil nájemce mlýna
majiteli panství 137 zl. 8kr. činže. Posledním mlynářem zde byl mlynář Svoboda. V roce 1836 nařídila
vrchnost vysoušet Horní rybník, za účelem získání orné půdy. Mlynář Svoboda s úbytkem vody nebyl
spokojen a začal se s vrchností soudit. Spor prohrál a prosoudil celý svůj majetek. Dne 4. ledna 1839 mlýn
vyhořel. Při hašení požáru zahynul úředník Jan Luka a tesař Jiří Horáček. Mlýn již nebyl obnoven. Občanům
Pavlovic tak nezbylo než jezdit do Trkmanského mlýna, který v roce 1848 ukončil svůj provoz. S obilím se
pak jezdilo až do Nových Mlýnů. Někdy v šedesátých letech devatenáctého století se objevuje v Pavlovicích
větrný mlýn. Větrný mlýn stál asi 800 m severovýchodně od obce, kóta 215, parcelní číslo 524, v poloze
Floriánek nebo také nazývaný U větřáku.

Mlýny a vetrná cerpadla v katastru Velkých Pavlovic

V roce 1905 postavil ve Velkých
Pavlovicích Matěj Kalvoda „ koksový“ (způsob
pohonu) mlýn. Tomu větrný mlýn nemohl
konkurovat. Nějakou dobu se ve větrném mlýně
jen šrotovalo. První světová válka ukončila jeho
provoz. Mlýn postupně chátral a začátkem
dvacátých let dvacátého století byl rozebrán.
Mlynářem okolo roku 1912 byl Jan Černý
z Velkých Pavlovic, před ním prý mlel nějaký
Otta, němec ze Zaječí. Posledním majitelem byla
Kosíková Marie z Velkých Pavlovic, z čísla
popisného 139.

Na pohlednicích Velkých Pavlovic okolo
roku 1900 je vidět větrné čerpadlo, které stálo
vedle rybníka u cukrovaru. Čerpadlo zásobovalo
vodou nedaleký cukrovar. Zaniklo po
elektrifikaci Velkých Pavlovic v roce 1922.
Studna je na místědoposud.
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Na pohlednicích Velkých Pavlovic okolo roku 1900
je vidět větrné čerpadlo, které stálo vedle rybníka
u cukrovaru. Čerpadlo zásobovalo vodou nedaleký
cukrovar. Zaniklo po elektrifikaci Velkých Pavlovic v roce
1922. Studna je na místědoposud.
V publikaci Václava Buriana Větrné mlýny na Moravě
a Slezsku, se autor zmiňuje o větrném mlýnu
severozápadně od starého Trkmanského dvora. Tím
směrem však stával vodní mlýn (o čtyřech složeních), který
patřil pod obec Velké Pavlovice. Měl číslo popisné 191.
Majitelé mlýna: 1788 Josef Brázda,1808 Jakub Šiška, v
roce 1821 mlýn zdědila vdova Barbara Šišková, která se
provdala za Josefa Kornyšla pocházejícího z Boskovštejna
na Moravskobudějovicku. Od roku 1840 vlastnil mlýn její
syn Eduard Kornyšl.
V roce 1848, po přeložení toku potoka, neměl mlýn pro
svůj provoz vody. Proto mlynář v roce 1857 prodal mlýn i
s pozemky Vrchnosti, která mlýn používala jako ubytovnu
pro slovenské čeledíny z blízkéhoTrkmanského dvora.
V druhé polovině 19 století, nechal pavlovský farář mlýn
pro velkou vzdálenost farníků, převedl pod obec
Rakvice. Kde dostal číslo popisné 1.

Při osvobozujících bojích v roku 1945 mlýn
vyhořel. V padesátých letech dvacátého století, byly
zbytky mlýna odstraněny a náhon zasypán.

V blízkosti mlýna (asi 50 m) však stálo větrné
čerpadlo, které sloužilo k odčerpávání vody a vysoušení
dna rybníka. Čerpadlo bylo v provozu ještě v roce 1953.
Pak bylo nahrazeno čerpadlem elektrickým které čerpá
vodu doposud. Stožár větrného čerpadla stojí do dnešních
dnů a pomalu chátrá.

Na některých mapách je značeno jako větrný mlýn
a na jiných jako větrné čerpadlo. Přítomnost větrného
mlýna u Trkmanského dvora (vznikl po roce 1848) se v
dostupných písemných materiálech ani pamětníků se
nepodařilo prokázat. Zřejmě jde o chybné zakreslení
větrného čerpadla, které v těsné blízkosti zaniklého
vodního mlýna stálo.

Větrné čerpadlo a pozemek zaniklého vodního
mlýna leží v katastru Velkých Pavlovic. V literatuře je však
mylně řazen k nedaleké obci Rakvice.

Stanislav Prát
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Kde stály vetrné mlýny?
Na území Čech a Moravy je dokumentováno kolem 900 lokalit, na nichž stávaly větrné mlýny.

Většinou to byly mlýny dřevěné, méně častější byly zděné s otočnou střechou a rotorem, tvořeným většinou
čtyřmi, méně často 5 6 „křídly“. Unikátem byly větrné mlýny s tzv. Halladayovou turbínou. Dochoval se
jediný v obci Ruprechtov, jehož turbína je díky nevšednímu zájmu majitelů a s pomocí odborníků z
Technického muzea ve zcela funkčním stavu. V literatuře byly citovány další mlýny s Halladayovou turbínou
v obcích Sivice a Tvarožná, východněod Brna.

Právě Halladayovy turbíny lze považovat za vrchol v konstrukci rotorů větrných mlýnů. Kromě
větrného mlýna v Ruprechtově lze funkční repliky této turbíny vidět například u benzinové čerpací stanice
ČAS na okraji Znojma nebo nad nákupním areálem u Olomouce, vedle dálnice na Ostravu. U Znojma tato
turbína pohání 6 kW generátor, dodávající proud k ohřevu vody, u Olomouce jde jen o poutač na vysoké
příhradové konstrukci.

Problematikou větrných mlýnů, jejich dokumentací, případně záchranou a popularizací tohoto druhu
technických památek se zabývá v současnosti nejaktivněji sekce větrné mlýny Kruhu přátel Technického
muzea v Brně. Uvítáme všechny informace a materiály, které se možná mezi občany Miroslavi a okolních
obcí dochovaly. O dalších podrobnostech a průběhu pátrání budeme informovat.

Břetislav Koč, Stanislav Prát

Díky sběrateli pohlednic s tematikou
větrných mlýnů Stanislavu Prátovi, členu sekce
větrné mlýny Kruhu přátel Technického muzea v
Brně z Velkých Pavlovic, byl však nedávno objeven
výskyt další, dosud v literatuře nezmíněné
Halladayovy turbíny na zděném mlýnu, stávajícím
vedle klasického dřevěného větrného mlýna nad obcí
Miroslav na Znojemsku. Ani jeden z těchto mlýnů se
nedochoval, není známá ani jejich přesná lokalizace.
Staré pohlednice jsou však dokladem jejich
existence, a co víc, ze záběrů je jasně patrné, že jeden
mlýn byl vybaven právě Halladayovou turbínou.
Pohlednice, které existenci obou mlýnů dokumentují,
jsou z let 1898 a 1904. Na další pohlednici z roku
1905 je celkový pohled na krajinu s ručně připsanou
informací odesilatele „tady je ten větrny mlyn co ma
Emil“. Tato pohlednice je cenná tím, že obsahuje
informaci, odkud byl pohled na Miroslav pořízen:
„Misslitz vom Kirchturm gesehen“ takže z věže
kostela. Mlýn vyčníval nad mírně zvlněnou linií
kopců ležících asi 3 km severozápadně od centra
Miroslavi, jejichž terén je však v současnosti při
pohledu z obce zalesněn. Přesnou polohu mlýna by
bylo možné upřesnit porovnáním současné podobně
komponované fotografie, pořízené ze stejného místa
a následným dohledáním v terénu. Užitečným
zdrojem informace by byly i historické katastrální
mapy, v nichž bývaly větrné mlýny občas zakresleny.
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V následujícím příspěvku je snaha shrnout dosavadní poznatky z dlouholetého výzkumu větrných mlýnů na Malé Hané .
Malá Haná je nevelký region na západní Moravě rozkládající se mezi Boskovicemi na jihu a Městečkem Trnávka na severu,
jejíž krajinný ráz je formován zvlněným reliéfem úrodné sníženiny Boskovické brázdy. Na západě geograficky vymezuje
region předhůří Českomoravské vrchoviny, na východě prudce se zvedající svahy Drahanské vrchoviny v minulosti oblast s
hojným výskytem větrných mlýnů, kde dodnes v některých obcích stojí jako technické památky. Naopak Malá Haná nebyla
oblastí s hustou sítí větrných mlýnů a z provedeného výzkumu těchto zaniklých technických staveb jde o region, kde na velmi
malém území nacházíme lokality skonstrukčně atypickými stavbami.

Problematika větrných mlýnů na Malé Hané nebyla doposud uceleně zpracována, protože scházely konkrétnější
výzkumy a informace o malohanáckých mlýnech. V místní vlastivědné literatuře zmínky o větrných mlýnech na Malé Hané
zcela schází a jen v soupise větrných mlýnů na Moravě a ve Slezsku od V. Buriana nalezneme heslovité informace. Autor
lokalizoval na Malé Hané celkem čtyři lokality, kde stály větrné mlýny Drválovice, Knínice u Boskovic, Světlá a Vanovice.
Vzhledem k rozsahu díla a množství pramenů, které musely být autorem vyhodnoceny, lze chápat jistá faktografická
pochybení. Soupis ale opatřil poznámkovým aparátem s odkazy, které umožňují jeho výzkumy podrobit kontrole. Na tento
základ asi před deseti lety navázal autor tohoto příspěvku, a rozhodl se prvně zabývat větrným mlýnem ve Světlé, o jehož
existenci věděl především od rodinných příslušníků (z lokality pochází matčina větev rodiny). Dlouhá léta, kdy se této lokalitě
věnoval, s sebou postupně přinášela řadu zajímavých zjištění nejen o větrném mlýně ve Světlé, ale i o dalších větřácích z Malé
Hané. Důkladnému průzkumu byla podrobena regionální vlastivědná literatura i další odborné tisky. Pozornost byla věnována i
archivnímu průzkumu. Získané, většinou velmi skromné informace, si vyžádaly provést terénní výzkumy s pamětníky.
Výzkumy pomohly získat chybějící materiál a na základě nových poznatků se pokusit rekonstruovat historii a podobu
zaniklých staveb větrných mlýnůz Malé Hané.

Bylo již uvedeno, že na Malé Hané stály v 19. a ve 20. století větrné mlýny v Drválovicích, Knínicích u Boskovic, Světlé
a Vanovicích. Jde sice jen o čtyři lokality, na druhé straně si ale musíme uvědomit, že na Malé Hané nebyly nikdy tak příznivé
větrné podmínky jak na Drahanské vrchovině, převládalo severozápadní proudění větrů, a dostatek vodních toků umožňoval
stavět výkonnější vodní mlýny stály např. v Sudicích, Knínicích, Vanovicích, Cetkovicích, Velkých Opatovicích, Jevíčku atd.
tedy téměř v každém významnějším sídle. Tato poměrně hustá síť vodních mlýnů s jistotou dostačovala potřebám místního
lidu, který dle zpráv pamětníků vozil šrotovat a mlít obilí na mouku i do vzdálenějších lokalit naLetovicko, tedy i mimo hranice
svého regionu a lokality, kde žili a vodní mlýn byl v chodu. Důvodem k navštěvování vzdálenějších lokalit byla někdy cena,
hlavně ale kvalita mlynářských výrobků, zejména mouky. Naopak větrní mlynáři představovali levnější alternativu mletí,
dostupnou převážněpro malé rolníky, chalupníky a domkáře.

Z malohanáckých větrných mlýnů představoval mlýn v Knínicích u Boskovic samostatnou kapitolu. Vystavěn byl až po
roce 1834 (v letech 18711874 s určitostí stál), kdy přesně vznikl není známo. Prezentoval tehdy na Moravě velmi běžný typ
německého větrného mlýna. Sloužil k mletí mouky, šrotování obilí pro krmné účely i se v něm vyráběly kroupy. Z hlediska
typologického nešlo na našem území o nijak neobvyklou stavbu. Toto tvrzení ale neplatí o zbylých třech malohanáckých
lokalitách.

V 19. století vznikl větrný mlýn v Drválovicích a téměř na přelomu 19. a 20. století ve Světlé. Oba měly shodnou
konstrukci stavby osmibokou dřevěnou mlýnici s otáčivou stanovou střechou krytou lepenkou. I jejich skromná velikost byla
velmi podobná, ne-li stejná. Rozdílný byl jen typ větrného kola. Světelský větrný mlýn měl klasické větrné kolo se čtyřmi
křídly, v Drválovicích šlo o kolo složitější konstrukce . Obě obce z centrální části regionu, vzdálené od sebe jen několik málo
kilometrů, tedy blízkost lokalit a přibližně stejná doba vzniku těchto pozoruhodných technických staveb, poukazuje na
krajovou zvláštnost konstrukce. Stavebník větrného mlýna ve Světlé se jistě inspiroval stavbou v Drválovicích. V sousedství
obou větrných mlýnů stála shodně i menší dřevěná kůlna.

Nejmladší větrný mlýn byl vybudován ve Vanovicích. Jeho typologické zařazení je poněkud obtížnější. Mlýnice měla
podobu hranolu se stanovou střechou, na níž byl umístěn stožár s natáčecím větrným kolem, podobně jako Halladyova turbína
na větrném mlýně v Ruprechtově. U vanovického větrného mlýna, který měl větrné kolo domácí výroby, se zřejmě jeho
konstruktér inspiroval větrným kolem v sousedních Drválovicích. Jen je konstrukčně vylepšil, opatřil natáčecím kormidlem a
regulační gravitační brzdou.

Větrné mlýny ve Světlé a ve Vanovicích byly postaveny od počátku jen ke šrotování obilí, ale zřejmě ani drválovický
nebyl určen k mletí mouky . Zánik malohanáckých šrotovníků byl umocněn i zaváděním elektrického proudu na vesnici v první
polovině 20. století, kdy se na zemědělských usedlostech začaly objevovat i domácí šrotovníky nejrůznější výroby, i tovární
produkce od firmy Ježek v Blansku. Taktéž jen jejich místní význam a úbytek mlečů představoval ve 30. letech minulého století
pro některé mlynáře horší časy. Není divu, že mlynářství neměli jako hlavní zaměstnání a živili se ještě nějakým dalším
řemeslem a doma měli menší hospodářství. Zánik těchto provozoven tak byl neodvratný, a pokud je nezničila nějaká
katastrofa, zrušením soukromého hospodaření a zákazem provozu živnosti se staly nepotřebnými, a postupně byly rozebírány
na stavební materiál.

Zpracovaný materiál se konkrétně věnuje historii a konstrukčním zvláštnostem jednotlivých větrných mlýnů na Malé
Hané. Autor příspěvku si je však vědom, že na tyto technické památky je možné pohlížet i z jiných úhlů pohledu, a jistě by
zajímavé zprávy přinesly i mikrosondy do sociálního života jednotlivých majitelů větrných mlýnů z Malé Hané, které by bylo
možné porovnat se sociálním postavením vodních mlynářů stejného regionu. V následující části práce jsou uvedeny konkrétní
informace o jednotlivých malohanáckých větrných mlýnech. Lokality jsou řazeny abecedně za sebou.

1
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Jedinou dosud známou fotografií objektu mlýna je pohlednice Vanovic pocházející z fotoateliéru Čermák z Boskovic .
Pohlednice prošla poštou v roce 1923 a v popředí zachycuje především obec Drválovice se stavbou větrného mlýna (v pozadí
Vanovice s evangelickým chrámem). Objekt jevelmi podobný tomu,který máme podrobnějidokumentovánv nedaleké Světlé. Jde
o dřevěnou stavbu osmiboké mlýnice, na které je posazena osmiboká jehlanová otáčivá střecha. Tedy stavba naprosto shodná s
větrnýmmlýnem ve Světlé. Ovšem co ji odlišuje od světelského mlýna, je typvětrného kola má podobu kolas šestnácti rameny, po
obvodui ve středu spojenými táhly provětší pevnost.

Je známo, že existovala ještě jedna fotografie větrného mlýna, kterou měl zapůjčenou vanovický malíř Ladislav Tajovský,
který podle ní v roce 1983 nakreslil tehdy již neexistující větrný mlýn z Drválovic . Jeho výtvarná tvorba mimo různých karikatur
zachycuje venkovské prostředí Vanovic a blízkého okolí, které kreslil často podle dobových fotografií, někdy s trochou fantazie,
čímž opouštěl ve své tvorbě realistické zachycení ztvárňovaných situací. I když na obraze poněkud reálnou situaci umělecky
upravil dřevěnou stavbu mlýnice nakreslil jako válec , je zde poměrně realisticky zachycené větrné kolo s několika rameny
zpevněné po obvodu i blíže středu výztužemi,v nichž jsou zasazeny jakési plachty. Tvar a velikost dveří a oken do mlýnice zde opět
značně koresponduje se známou podobou větrného mlýna ve Světlé, rovněž je na obrázku patrná v pozadí menší dřevěná stavba
neznámé funkce. V katastrální mapě zpočátku20. století je menší budova zakreslenaseverovýchodně při cestě do obce na stavební
parceleč. 62.

Ještě bych se vrátil k Burianově zprávě o konstrukci. Uvedl, že mlýn má hrázděnou konstrukci, kterou na známých
obrázcích mlýna nevidíme. Někteří pamětníci si však matně vybavují, že ve mlýně byly zděné stěny. Vysvětlení oné hrázděné
konstrukce by se tak nabízelo, kdyby část dřevěné kostry mlýnice byla zazděna ve vnitřní zděné části snad šalandě. Tímto ovšem
končí současnépoznání konstrukce unikátní stavby větrného mlýna vDrválovicích.

O majitelích mlýna i o jeho zániku máme informace velmi kusé. Z. V. Špinar ve své práci z počátku 50. let 20. století,
věnující se paleontologickým nalezištím v severní části Boskovické brázdy, lokalizuje jednu nálezovou situaci u Drválovic
následovně: Podle ZdeňkyTajovské z Vanovic byl posledním majitelem
mlýna jistý Mifka z Vanovic, který jej iboural během 2. poloviny 20. století.

Větrný mlýn v Knínicích u Boskovic stával severovýchodně nad obcí a představuje nejstarší známou lokalitu větrného mlýna z
Malé Hané. V Burianově soupisu má lokalita číslo 221. V. Burian zde pouze uvádí, že mlýn zanikl ve 2. polovině 19. století.
Konstrukce mlýna nebyla V. Burianovi známa.

V mapě máme stavbu větrného mlýna zaznačenou prvně v indikační skice stabilního katastru Knínic z roku 1871 (ve starší
skice z roku 1834 zaznačena není). Mlýn bez čísla stavební parcely dle mapy stával na návětrném kopečku na obecní parcele č.
2418/10 v sousedství sochy sv. Josefa, která zde stojí již od roku 1738. Dle značky v této mapě žlutě vybarvený čtvereček se
znakem dvou perutí se nejspíše jednalo o větrný mlýnněmeckého typu. Měl dřevěnou kvádrovitou mlýnici a celá stavba mlýna se
otáčelakolem středového sloupu pomocí oje lopatkami proti větru.

Bližší zmínku o mlýnu v Knínicích u Boskovic nacházíme v rozsáhlém článku o větrných mlýnech v politickém okrese
litovelském odEugenaStoklase v Časopise vlasteneckého spolku musejníhov Olomouci, kde autorpopisuje osud větrnéhomlýna
ze Skřípova:

Ještě jednu zajímavost související s knínickým větrným mlýnem, nebo pak už spíše se skřípovským větrňákem, se
dovídáme ve stejném článku o větrném mlýnu u Dětkovic (vesnička mezi Ludmírovem a Kladkami). Píše se:

Uvedené zprávy nemusíme více komentovat, neboť uvádí podstatné informace. Ani onen převoz větrného mlýna nebyl
ničím neobvyklým, protože u takovýchto dřevěných mlýnů nebylo vminulosti nic neobvyklého, že se stěhovaly z různých důvodů
do jiné lokality. Hlavním důvodem býval prodej mlýna, sňatek, špatné výdělky nebo nevyhovující povětrnostní podmínky, avšak
na tuto otázku nemámev současné chvíli odpověď. Další informace oknínickém větrném mlýnu neznáme.
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Leží u starého větrného mlýna, který náleží p. Ptáčkovi .

Na Skřípově stával dřevěný větrňák na vysoko ležícím pozemku rolnické usedlosti č. 327 blízko silnice vedoucí z
Konice do Horního Štěpánova. Vystavěl jej již zemřelý Ferdinand Vaněrek, rodák z Melkova u Kynic, r. 1874, a to tak, že větrný
mlýn v Kynicích u Šebetova rozebral, převezl a postavil ve Skřípově. Mlýn měl dvě složení a tak zvaný holendr. Mlela se tam
výbornámouka, šrotovalo se obilí, dělaly se kroupy, pročež mlýn měl hojně zákazníků. Avšak vyžadoval mnoho oprav a Vaněrek jej
proto pronajal.R. 1882mlýn shořel (bylo asi založeno) a znovu postaven již nebyl.

R. 1912 mlýn se
porouchal: zlámala se litá „hlava“, v níž jsou zapuštěny lopaty, a koupena nová hlavaze starého, zaniklého větřáku ve Skřípově .
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Knínice u Boskovic

Drválovice
O větrném mlýně v Drválovicích máme nejméně konkrétních informací. V
Burianově soupisu má lokalita číslo 104. Autor zde stručně uvádí, že šlo o
mlýn holandského typu u čp. 13, stojící na parcele č. 57/1 a zdivo má
hrázděné . Větrný mlýn stál jihozápadně od Drválovic v lokalitě Za bránou,
východně od současného vodojemu Nastráži.

Nejstarší zprávy o tomto mlýně nás zavádí až do devadesátých let 19.
století. V roce 1895 se v Praze v Královské oboře konala na výstavišti
Národopisná výstava Českoslovanská. Rozsáhlé výstavě předcházela řada
regionálních přípravných výstavek, z nichž jedna z prvních se konala v roce
1892 v Boskovicích. V národopisné části byly mimo jiných předmětů
vystaveny modely venkovských staveb ze Sebranic čp. 36 a z Knínic u
Boskovic čp. 4 (u obou domů stál tzv. žundr/žondr); vyhotoven byl pro
výstavu i model větrného mlýna od Drválovic . Tato jedinečná zpráva nám
dokumentuje, že mlýn již v této době stál a představoval jistě zajímavou
regionální stavbu, hodnou k prezentaci širší veřejnosti.

4
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Ve třicátých letech 20. století už větrné mlýny neměly takovou perspektivu, všude v okolí se mlelo a šrotovalo 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 Světlá, jehož doslovný opis zní:

Když mlýn začal hořet, troubil noční hlídač Josef Řezníček jedenkrát na poplach, jak to tak bývalo zvykem, hořelo-li v
obci. Někteří světelští občanési ale mysleli, že se spletl. V té tmě se zdála záře od hořícího mlýna za dědinou více v dáli, jako by
hořelo až na Pohoře. Nedalo se však téměř nic dělat. Pro velikou vzdálenost mlýna od vody se se starou ruční stříkačkou
dobrovolných hasičů ve Světlé nepracovalo a byli pouze postaveni 4 muži bezpečnostní stráže.

Po požáru nebyl větrný mlýn obnoven a majitel Josef Pluháček se z obce odstěhoval. Dlouhou dobu zůstaly na místě
základy mlýnice a železné zbytky zařízení, které si postupem času lidé rozebrali. Jediným pozůstatkem z mlýna je část ocelové
hřídele, zazděná v záklenku nad výstupem ze sklepa domu čp. 49 ve Světlé.

Jak mlýn vypadal, popsali mnohokrát informátoři. K rekonstrukci přesné podoby ojedinělé konstrukce větrného mlýna
však pomohly dvě velmi kvalitní fotografie, které pořídil bývalý Státní památkový úřad pro Moravu a Slezsko v Brně při
oficiálním soupisu památek v březnu roku 1936. Další fotografie z majetku rodiny Lubomíra Dvořáka ze Světlé je otištěna v
tomto příspěvku. Zachycuje pohled na zapeřené perutě s číslovanými plachtami.

Větrný mlýn u Světlé se tvarem shodoval s větrným mlýnem v Drválovicích. Byl vystavěn celý ze dřeva s osmibokou
mlýnicí a perutě se proti větru natáčely s osmibokou jehlanovou střechou stejně tak, jako je tomu u zděných mlýnů holandského
typu. Kromě této konstrukční zvláštnosti byl už od samého počátku postaven pouze ke šrotování. To se projevilo i na jeho
jednodušším vnitřním zařízení. Protože Světlá nebyla dlouho elektrifikována (elektřina zde byla zavedena až 18. prosince
1937), šrotoval mlýn obilí hlavně pro světelské obyvatele. Místní lidé mu zde říkali , zřejmě i kvůli jeho menším
rozměrům než měly větrné mlýny převažující na našem území.

Budova větrného mlýna a vedle stojící dřevěná kůlna stála na zatravněném místě na parcele majitele. Osmiboká mlýnice
byla svisle pobitá prkny a sokl byl vyskládán z kamene místního vápence. Do mlýnice se vstupovalo dvěma dveřmi a na
několika místech byla menší okýnka. Střecha byla kryta jen lepenkou, která se v době vzniku mlýna hojně používala jako
krytina. Ve mlýně se podle pamětníků nacházela malá světnička s jedním okýnkem. Byla vybavena kamínky a skromným
zařízením, kde bydlel mlynář, a kde se také čekávalo na sešrotování obilí. Celá mlýnice byla jednopatrová. V přízemí byl
vstupní pracovní prostor, z kterého se také vcházelo do světničky.V prvním patře bylo mlýnské zařízení na šrotování, poháněné
převodem od větrného kola. Větrné kolo bylo běžné konstrukce se čtyřmi křídly. Porovnáme-li tak větrným mlýn ve Světlé a v
Drválovicích, šlo o typologicky stejné stavby, lišily se jen provedením větrného kola.
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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 .

mlének

22

Vanovice
V Burianově soupisu má lokalita číslo 598. Mlýn lokalizuje SZ od Vanovic, po pravé straně od silnice do Drválovic.

Polohu mlýna určil V. Burian na základě mapy Boskovického soudního okresu, uveřejněné v příloze Vlastivědy moravské.
Existence větrného mlýna v této lokalitě však nebyla soudobým výzkumem věrohodně potvrzena, i když se vypráví, že SZ od
Vanovic v lokalitě Na stádlech snad původně větrný mlýn stál (to by odpovídalo poloze zaznačené v mapě soudního okresu
Boskovice), odkud prýbyl mlýn přenesen na opačný východní okraj obce dozahrady domučp. 101. Informaci o existenci mlýna v
první poloze seale doposud nepodařiloověřit a potvrdit věrohodnýmiprameny.
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Světlá
O větrném mlýně ve Světlé bylo již dříve v Hasačertu

pojednáno, proto se zde omezíme jen na shrnutí základních faktů a
některé nové poznatky.
V Burianově soupisu má lokalita číslo 543. Mlýn uvádí V. Burian mylně
jako beraní s osmibokou budovou. Budova mlýna stála na Kopaninách
severně od Přívěsti (místní části obce Světlá), v poloze otevřené
převládajícím severozápadním větrům. Objekt větrného mlýna byl
postaven na stavební parcele č. 93 vyčleněné roku 1899 z pozemkové
parcelyč. 603.

O počátcích mlýna víme velice málo. Postavil jej zřejmě roku
1898 Josef Dřevo, mlynář z Přívěsti čp. 23. Josef Dřevo si vzal za
manželku Vincencii, se kterou měl syna Josefa. Když Vincencie
ovdověla, znovu se provdala za Tomáše Ščudlu z Horního Štěpánova.
Ten pak na mlýně působil jako mlynář a sekerník, i když byl povoláním
kolář. Ščudla se svou manželkou nijak dobře nevycházel, a tak později
žili odděleně. V roce 1931 koupil mlýn Josef Pluháček z Horního
Štěpánova. Pro něho však byl mlýn poněkud z ruky, takže jej měl v
pronájmu Josef Kostík z Přívěsti čp. 21.
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Světelský větrný mlýn s neobvyklou celodřevěnou
konstrukcí osmiboké mlýnice a střechou natáčející se
s perutěmi proti vanoucímu větru, 30. léta 20. století.

Fotografie ve sbírce Lubomíra Dvoříka ml.
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Následující popis větrného mlýna veVanovicích se již zaměřuje
na onu druhou mladší polohu, která je výzkumy s jistotou doložena. Zde
měl větrný mlýn samostatnou stavební parcelu č. 189. Stavba větrného
mlýna byla jednopatrová dřevěná o půdorysu 6×6 m, k níž ze strany od
potokabyla přistavěna zděná přízemní zámečnická dílna o půdorysu6×3
m. Z opačné strany byla přistavěna menší dřevěná kůlna. Obě přístavby
byly kryty pultovou střechou a zastřešeny tvrdou taškou. Nad mlýnicí
byla střecha stanová, krytá opět jen lepenkou, v jejímž vrcholu byla
upevněna konstrukce stožáru s natáčecí hlavou větrného kola. Větrné
kolo o průměru 8 m bylo vyrobeno samotným majitelem mlýna (a bylo
značně podobné konstrukci Halladayovy turbíny a kolu větrného mlýna
v Drválovicích). Kolo s deseti kovovými rameny trojúhelníkové
konstrukce mělo po obvodu umístěny úzké žaluziové lopatky, které
ovšem nešlo nijak natáčet. Regulaci otáček větrného kola zřejmě
zajišťoval nějaký brzdící mechanismus, ovládaný gravitační brzdou.
Větrné kolo bylo opatřeno směrovým kormidlem, na němž byl nápis
firmy , menším písmem pak

Šrotovník měl v patře dvě mlýnská složení s násypkami, odkud
sešrotované obilí padalo spádovými trubkami do přízemí; na konci
hranatých spádových trubek byl řemínek k uchycení pytlů. Ke zvedání
kamenů při jejich křesání sloužily dřevěné šibenice. Obě složení byly
určeny ke šrotování. Jedno složení bylo poháněno od větrné turbíny,
druhé poháněl elektromotor o výkonu 7,5 kW. Mlýn byl připojen k
elektrické síti a elektromotor rovněž hnal stroje v zámečnické dílně.
Obilí se muselo dopravovat do patra ručně a za den bylo možné
sešrotovat až 18 q obilí. Mlýnice bylav přízemí i v patře velmi prostorná
a umožňovala skladovat 30 q obilí v pytlích.
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ZÁMEČNICTVÍ TOMÁŠE POLÁKA
šROTOVáNí OBILí.

Majitelem a stavitelem větrného mlýna byl Tomáš Polák z Vanovic čp. 101, který ve mlýně pracoval sám. Byl povoláním
zámečník (vyráběl např. z tlustých stěn kotlů různé šroubové matice), k čemuž přidružil i šrotování obilí pro krmné účely.
Živnostenský list na šrotování mu byl udělen 12. ledna 1924 a jako jediný malohanácký větrný mlynář byl sdružen ve Společenstvu
mlynářů politického okresu boskovického. Ke svému otci se roku 1938 připojil i jeho syn František Polák. Dle dotazníku
mlynářského ústředí mělo větrné kolo v roce 1938 poruchu, přetrvávající i v roce 1940, a stálo. Koncem roku 1941 byl mlýn
uzavřen a zaplombován. Po válce byl provoz ve mlýně obnoven, ovšem se znárodněním soukromých podniků tento drobný
vesnický provoz zcela zanikl.

Dnes se z větrného mlýna dochoval jen zbytek svislé hnací hřídele, která měla průměr 7,9 cm a byla zhotovena z plné
ocelové kulatiny. Ostatní železné konstrukce větrného kola byly různě použity do základů kůlny objektu čp. 101 ve Vanovicích
jako železná výztuž základů. Z mlýnských kamenů se dochovaly dva, a dnes slouží jako dekorace na zahradě domu čp. 177 ve
Vanovicích.
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1 Etnografickou rajonizací Boskovicka se blíže zabývalMiroslav Válka. Viz VÁLKA, Miroslav: MaláHaná. Poznámky k vývoji a formování regionu.
, roč. 17 (22), 2009, č. 4, s. 4.

2 O konstrukci větrných kol viz jednotlivé pasáže tohoto příspěvku o větrném mlýně v Drválovicích a ve Světlé.
3 Ovětrném mlýně v Drválovicích nemáme zprávy, zda se v němmlela imouka.Tuto možnost nelze vyloučit, ovšem z charakteru mlýna, podobného

konstrukčně tomu ve Světlé, se lze spíše domnívat, že sloužil jen ke šrotování obilí.
4 BURIAN, Václav: . Olomouc: Vlastivědný ústav v Olomouci, 1965, s. 18.
5 Boskovice: Nákladem výstavního výboru, 1892, s. 61.
6 Pohlednice je vsoukromé sbírce PetraVeselého, členasekce.
7 Fotografie se autorovi příspěvku nepodařila dohledat.Podle této fotografie je nakreslený obraz, který vlastnímanželka malíře Zdenka Tajovská z

Vanovicčp. 93.Obraz má rozměry 20×29 cm aje proveden kombinovanou technikou perokresby a akvarelu. Jak je známo i z jiných příkladů, malíř
jeden námět kreslil vícekrát ve velmi podobných variantách. Dle Z. Tajovské i tento mlýn nakreslil vícekrát.

8 Podobná kresba od neznáméhoautora je známai větrného mlýna ze Světlé. Mlýnice je na obrázku ztvárněna jako válec, i když byla osmiboká.
9 Viz starákatastrální mapa obceDrválovice z počátku 20. století dostupná na Katasrálním pracovišti v Boskovicích.
10 ŠPINAR, Zdeněk Vlastimil: Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952, s. 8.
11 BURIAN, Václav: . Olomouc: Vlastivědný ústav v Olomouci, 1965, s. 30.
12 MZA, fond D 9, indikační skici, mapa Knínice u Boskovic z roku 1834, inv. č. 1299 a novější reambulace Knínic u Boskovic z roku 1871, inv. č. 1300
13 STOKLAS, Eugen: Větrné mlýny v politickém okrese litovelském. , roč. XLIV., 1931,s. 186.
14 Tamtéž, s. 159.
15 POKORNÝ, Jiří: Myšlenka obnovení větrného mlýnave Světlé. , roč. II., 2007, č. 3, s. 18.

Viz též POKORNÝ, Jiří: Větrný mlýn ve Světlé. , roč. 12 (17), 2004, č. 3 a 4, s. 3.
16 BURIAN, Václav: . Olomouc: Vlastivědný ústav v Olomouci, 1965, s. 64.
17 Viz pozemkovákniha Světlé uložená v Katastrálním pracovišti v Boskovicích.

Rozdělení pozemkové parcely č. 603 na parcelu 603 a stavebníparcelu č. 93 proběhlo v lednu 1899.
18 Podle sčítacího operátu z roku 1890 ještěv obci žádný Josef Dřevo nežil, ani domek čp. 23 v Přívěsti nestál. Ve sčítacím operátu z roku 1900,

vyhotoveného téhož roku v prosinci, je uvedeno, že Josef Dřevo s manželkou trvale pobývají ve Světlé od roku 1899, jejich syn narozený v prosinci roku
1898, pobývá vobci trvale již od narození. Jeví se tak rok 1898i rokem stavbyvětrného mlýna.

19 Dle sčítacího operátu Světlé z roku 1910 provozoval větrný mlýn v době sčítání obyvatel již Tomáš Ščudla.
20 Viz pozemkovákniha Světlé uložená v Katastrálním pracovišti v Boskovicích.
21 Informoval Josef Dokoupil ze Světlé.
22 , s. 460

Vlastivědné listy Boskovicka

Větrné mlýny na Moravěa ve Slezsku
Umělecká, národopisná sběrací a průmyslová výstava v Boskovicích.

Revise některých moravských Diskosauriscidů.
Větrné mlýny na Moravěa ve Slezsku

Časopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci

Hasačert
VlastivědnýchlistechBoskovicka

Větrné mlýny na Moravěa ve Slezsku

Pamětníkniha obce Světlá

Šrotovník ve Vanovicích. Na větrném kormidle je nápis firmy
Tomáše Poláka, druhá polovina 20. let 20. století.

Fotografie ve sbírce Ladislava Ambroze ml.
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23 Informoval pamětník Jan Vystavěl ze Světlé.
24 POKORNÝ, Jiří Světlá: Obecní úřad ve Světlé, 2007, s. 43.
25 NA, fond MlÚ, karton 469, bez inv. č., Světlá. Informaci Mlynářskému ústředí poskytla v roce 1940 rada obce Světlá.
26 Hřídel osobněautorovi článku před léty ukázal Karel Komárek ze Světlé, jehož otec chodil do mlýna provádět i drobné opravy.
27 Rodina Dvořákova ze Světlé je příbuzná posledního mlynáře Josefa Kostíka.
28 NA, fond MlÚ, karton 469, bez inv. č., Světlá.
29 Šrotovat obilí do mlýna chodili i chudé rodiny z Cetkovic, jako např. Tajovští z čp. 95 z Brodku v Cetkovicích.
30 Větrný mlýn ve Světlé byl po stavební stránce dvojčetem k mlýnu v Drválovicích. Nelze tedy vyloučit možnost, že by i světelský mlýn byl zpočátku

vybaven zvláštním větrným kolem jako mlýn v Drválovicích. Nemuselo se však osvědčit, a proto bylo nahrazeno klasickými čtyřmi křídly. Vždyť již
brzy po smrti prvního majitele a stavitele Josefa Dřeva mlel na mlýněve Světlé Tomáš Ščudla. Pocházel z Horního Štěpánova, kde stál obvyklý německý
typ mlýna sečtyřmi křídly. Proto se mohl rozhodnout tuto osvědčenou čtyřkřídlou konstrukci větrného kola na mlýn ve Světlé namontovat.Všechny
známé fotografie světelského mlýna pocházejí až ze 30. let 20. století, tedy nezachycují jeho podobu v počátcích, kdy mohl mít větrné kolo shodné s
drválovickým mlýnem.

31 BURIAN, Václav: . Olomouc: Vlastivědný ústav v Olomouci, 1965, s. 70.
32 KNIES, Jan: . Brno: Musejní spolek,1904, mapová příloha.
33 Viz stará katastrální mapa obce Vanovice dostupná na Katasrálním pracovišti v Boskovicích.
34 Stavba mlýna podle LadislavaAmbroze stála na pískovcových kamenech.
35 NA, fond MlÚ, karton 465, inv. č. 5235, Vanovice 101.
36 Na fotografii je patrná pod směrovým kormidlem klapka, která se mohla v závislosti na sílícím větru zvedat a pomocí táhlového mechanismu brzdit

otáčky větrného kola, případně se slábnoucím větrem svou vahou klesala dolů a kolo odbrzďovala. Lze samozřejmě předpokládat, že větrné kolo bylo
opatřeno ještědalším mechanismem brzdy, kterým bylo zajištěno v době klidu, tedy když se nemlelo.

37 Obě složení měly pískovcové kameny o průměru 34 coulů a sloužily ke šrotování.Viz dotazník NA, fond MlÚ, karton 465, inv. č. 5235,Vanovice 101.
38 Vzpomínal LadislavAmbroz.
39 V této doběbylo ve mlýněv provozu jen jedno šrotovací složení a uvádí se, že od ledna do července 1939 se sešrotovalo 447,32 q obilí. Viz dotazník NA,

fond MlÚ, karton 465, inv. č. 5235,Vanovice 101.
40 SOABlansko, pob. Boskovice, fond Živnostenské zájmové organizace okresu Blansko, Společenstvo mlynářů, inv. č. 3 Knihačlenů.
41 NA, fond MlÚ, karton 465, inv. č. 5235, Vanovice 101.Viz SOA Blansko, pob. Boskovice, fond Živnostenské zájmové organizace okresu Blansko,

Společenstvo mlynářů, inv. č. 3 Kniha členů.
42 SOABlansko, pob. Boskovice, fond Živnostenské zájmové organizace okresu Blansko, Společenstvo mlynářů, inv. č. 3 Kniha členů.
43 Informoval LadislavAmbroz.Taktéž uvedl, že mlýn byl přestavěn na elektrický provoz. Zřejmě bylo porouchané větrné kolo demontováno a i druhé

šrotovací složení bylo poháněno jen elektrickým proudem. Prý si pamatuje, že vždy při spuštění šrotovníků, poháněných přes transmise od
elektromotoru, se mlýnice rozvibrovala.

44 Tento zbytek hřídele byl použit v konstrukci brány u domu čp. 101 ve Vanovicích.
45 Jeden kámen má průměr 80 cm a výšku 30 cm, druhý má průměr 85 cm a výšku 17 cm.

· Pamětní kniha obce Světlá u Jevíčka.

· Katastrální mapa obce Drválovice
· Katastrální mapa obce Světlá
· Pozemková kniha obce Světlá

· fond D 9, indikační skici, mapa Knínice u Boskovic z roku 1834, inv. č. 1299
· fond D 9, indikační skici, mapa Knínice u Boskovic z roku 1871, inv. č. 1300
·

· fond Živnostenské zájmové organizace okresu Blansko, Společenstvo mlynářů, inv. č. 3 Kniha členů

· BURIAN, Václav: . Olomouc: Vlastivědný ústav v Olomouci, 1965.
· KNIES, Jan: . Brno: Musejní spolek,1904.
· POKORNÝ, Jiří: Větrný mlýn ve Světlé. , roč. 12 (17), 2004, č. 3, s. 3.
· POKORNÝ, Jiří: Větrný mlýn ve Světlé. , roč. 12 (17), 2004, č. 4, s. 3.
· POKORNÝ, Jiří: Větrný mlýn v Knínicích. , březen 2007, s. 59.
· POKORNÝ, Jiří: Myšlenka obnovení větrného mlýna ve Světlé. , roč. II., 2007, č. 3, s. 1819.
· POKORNÝ, Jiří: Světlá: Obecní úřad ve Světlé, 2007.
· ŠPINAR, ZdeněkVlastimil: Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952.
· Boskovice: Nákladem výstavního výboru, 1892.
· VÁLKA, Miroslav: Malá Haná. Poznámky k vývoji a formování regionu. , roč. 17 (22), 2009, č. 4, s. 4.

· Ambroz Ladislav ml., Vanovice čp. 177
· Dvořák Lubomír ml., Světlá čp. 66
· Melka Stanislav,Vanovice čp. 97
· Pokorný Jiří, člen sekce Větrné mlýny
· Veselý Petr, člen sekce Větrné mlýny

: 120 let sboru dobrovolných hasičů ve Světlé.

Větrné mlýny na Moravěa ve Slezsku
Boskovský okres. Vlastivěda moravská

pisácích

Větrné mlýny na Moravě a ve Slezsku
Boskovský okres. Vlastivěda moravská

Vlastivědné listy Boskovicka
Vlastivědné listy Boskovicka

Knínický zpravodaj
Hasačert

120 let sboru dobrovolných hasičů ve Světlé.
Revise některých moravských Diskosauriscidů.

Umělecká, národopisná sběrací a průmyslová výstava v Boskovicích.
Vlastivědné listy Boskovicka

(autoři fotografií nebo majitelé dobových záběrů s větrnými mlýny)

Archivní prameny
Archiv obce Světlá, Světlá

Katastrálním pracovišti v Boskovicích

Moravský zemský archiv, Brno (zkratka: MZA)

Státní okresní archiv Blansko, pobočka Boskovice (zkratka: SOA Blansko, pob. Boskovice)

Literatura

Fotografie

Národní archiv, Praha (zkratka: NA),

Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli (zkratka: SOA
Litomyšl)

(MlÚ Mlynářské ústředí)
· fond MlÚ, karton 469, bez inv. č., Světlá
· fond MlÚ, karton 465, inv. č. 5235, Vanovice 101

· sčítací operáty obce Světlá, fasc. 376, rok 1890
· sčítací operáty obce Světlá, fasc. 377, rok 1900

· Ambroz Ladislav (*1936), Vanovice čp. 101
· Dokoupil Josef (*1924 †2000), Světlá čp. 42
· Komárek Karel (*1920 †2007), Světlá čp. 49
· Tajovská Květoslava, rozená Smékalová (*1924 †2004), Světlá čp. 44
· Tajovská Zdenka, rozená Bohatcová (*1921), Vanovice čp. 93
· Vystavěl, Jan (*1925 †2006), Světlá čp. 4

Informátoři
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Výlet: Severní Morava a kousek Polska
Právě takto se jmenoval tradiční jarní zájezd

sekce Větrné mlýny, který se konal v termínu 23. - 24.
května 2009. Jako první jsme navštívili větrný mlýn ve
StaréVsi, který zde stál již před rokem 1830. Mlýn patří
městu Bílovec, které se o něj celkem dobře stará. Před
druhou světovou válkou byl modernizován, takže je v
něm vidět kapsový výtah, moučnice byla předělána na
hranolový vysévač a do mlýna instalována loupačka.
Jedná se tedy o poloumělecké složení.

Další naší zastávkou byla návštěva u pana Krče,
posledního mlynáře na větrném mlýně v Těškovicích.
Mlýn mu už nestojí (zbyl model v zahradě), ale on nám,
i přes své stáří, dokázal téměř hodinu zajímavě
vyprávět své vzpomínky na mládí ve mlýně.

Po obědě jsme si prohlédli velice dobře
udržovaný větrný mlýn v Litultovicích-Cholticích.
Během posledních několika let prodělal mlýn celkovou
opravu a je v bezvadném stavu. Majitel, syn posledního
mlynáře, který žije trvale v Německu, tráví zde celé
prázdniny a věnuje se opravě mlýna.

Proti tomu byl smutný pohled na větrný mlýn v
Hlavnici. Ten byl hnutím Brontosaurus v osmdesátých
letech opraven. Nevyřešené majetkové poměry však
znamenají, že mlýn již 20 let zbytečně chátrá. Aje to na
něm hodněvidět.

Posledním mlýnem, který jsme první den
navštívili byl mlýn v Horních Životicích. Ten také není
v ideálním stavu, ale je vidět, že současný majitel, který
ho dostal zpět v restituci, již zahájit nutné opravy.
Připravuje se i na nasazení křídel.

Přespali jsme v Krnově a druhý den dojeli do
skanzenu v polském Opole. Zde jsou dva větné mlýny
německého typu a jeden vodní mlýn. Měli jsme štěstí,
ředitel muzea na nás čekal a tak jsme se dostali i do
jinak nepřístupných interiérůmlýnů.

Po cestě domů jsme našli ještě dva větrné
mlýny holandského typu. V jednom byla restaurace a z
druhého zbývaly jen trosky. Tohoto mlýna byla velká
škoda, protože i na zbytcích bylo zřejmé, že měl
moderní, unikátní vybavení.

Zájezd připravil Jan Doubek a Karel Mlýnek

Povídání s posledním těškovickým mlynářem panem Krčem.

Účastníci zájezdu před jedním z mlýnů
ve skanzenu Muzeum vsi Opolskiej
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Už v pátek večer 2. října jsme se sešli v penzionu
U Nováků v Bítovanech u Chrudimi. Tam byla po oba dny
naše základna, tam probíhala naše zasedáním a odtud jsme
vyjížděli do okolí. Přivítali jsme mezi sebou i předsedu
slovenské mlynologické společnosti pana Doc. Ladislava
Mlynku.

V sobotu dopoledne jsme pod vedením pana Luďka
Štěpána a Václava Medka navštívili krásně udržované vodní
mlýny Žumberk a Skály u Bítovan. Odpoledne jsme se vydali
na pěší výlet. Přešli jsme z obce Příkrakov, kde nás přivítala
milá starostka obce a pravnučka posledního mlynáře, okolo
zbytků největšího větrného mlýna u nás před hřeben
k památníku vypálené obce Ležáky. Před večeří nás starosta
Bítovan pan Jaromír Pražan provedl kostelem se vzácným
hornickým oltářem a seznámil s jeho náročnou rekonstrukcí.

Večer nás Ivo Koukol informoval o pokračující
rekonstrukci větrného mlýna ve Světlíku a Ladislav Mlynka
o práci mlynářů na Slovensku. Vyvrcholením večera bylo
vyprávění Luďka Štěpána o vzniku skanzenuVeselý kopec.

V neděli proběhlo výroční zasedání sekce větrné
mlýny, zpráva o činnosti a hospodaření. Probrali jsme úkoly
na příští rok a vydali se na Veselý kopec. Měli jsme krásné
počasí a nejzasvěcenějšího průvodce a tvůrce skanzenu pana
Luďka Štěpána. Celé jeho povídání natáčel Bedřich Ludvík,
takže si jeho zajímavé povídání vychutnáme na plátně příště
ještě jednou. Po společném obědě U Kováře Matěje (výborná
kachna) jsme si ještě prohlédli hamr ve Svobodných
Hamrech a rozjeli se domů.

narozen 19. 8. 1932 v Nasavrkách na Chrudimsku.
Po absolvování Vyšší vodotechnické školy ve Vysokém Mýtě
pracoval jako stavební technik. Jeho nepřetržitý zájem
o vlastivědu a regionální historii vedl k postupnému
odbornému studiu lidového stavitelství a technických
památek. Jako okresní konzervátor státní památkové péče
předložil v letech 1967 a 1968 návrh na záchranu lidových
staveb v expozici Souboru lidových staveb Vysočina,
zajišťoval jeho uskutečnění a v roce 1982 se stal vedoucím
jeho správy. Do důchodu odešel v roce 1993. Vedle záchrany
celé řady lidových a zejména technických staveb u nás
i v zahraničí se Luděk Štěpán věnuje odborné publikační
činnosti. Mezi jeho nejznámější práce patří kniha Klíč
od domova - lidové stavitelství východních Čech (spoluautor
PhDr. Josef Vařeka, DrSc), oceněná Literárním fondem
za vědeckou a odbornou literaturu v roce 1992. Všechny
mlynáře a zájemce. o historii těchto technických památek
by spíše mohlo zajímat Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách
I. a II. (2000, 2008).

-jdk-

Pár slov o našem průvodci:
Luděk Štěpán

Podzimní zasedání: Chrudimsko a pocta panu Ludku Štepánovi

Členové sekce u zbytků větrného mlýna v Příkrakově

Luděk Štěpán

Mlýny Skály
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Akce sekce na rok 2010
Zájezd květen:

Zájezd Dánsko

Brigáda Spálov

Zájezd naší sekce v květnu 2010 povede na . V sobotu 15. května
navštívíme pobřežní kolový mlýn Jelka na Malém Dunaji, dále pobřežní mlýn Tomašíkovo a repliku lodního
mlýna v Kolárovu. Večer budeme hosty našich slovenských kolegů v Mašekově mlýně u Vráblí. Dvěma
příspěvky přispějeme k jejich mlynářské konferenci a strávíme s nimi přátelský večer.

V neděli ráno přejedeme do Rakouska, navštívíme druhý ze dvou rakouských větrných mlýnů
v Podesdorfu am See a přejedeme do Retzu. Zde uvidíme malý zázrak větrný mlýn v provozu.

Pan Břetislav Koč pokračuje v přípravě zájezdu za větrnými mlýny v Dánsku. Už je jasná trasa
i termín . Zatím je nás přihlášených 5 členů. Pokud by měl zájem ještě někdo další ať se co
nejrychleji ozve na adresu pana Koče -

S mlýnem ve Spálově už jsme provedli divy. Je zachráněný, vnitřek je kompletně nový, je v něm
výstava o větrných mlýnech v okolí Spálova. Všem členům sekce, kteří se podíleli jak osobně, tak finančně
moc děkuji. Doufám, že vydržíte ještě letos a opět se nám podaří v opravách pokročit.

Brigádu ve Spálově plánujeme tradičně na poslední víkend v červnu tj. Práce je pořád dost.
Musíme udělat hlavně vnější omítky. Mimoto je třeba dát druhou vrstvu lepenky na střechu, opravit práh
a kovové pásy zpevňující mlýn a další drobnosti. Prosím, zaznamenejte si tento termín a přijeďte pomoct.

- jdk-

Slovensko a do Rakouska

5. 13. června

26.-27. 6.

koc@tc.cz

   

Od:
Datum: 30. 7. 2009
Komu: ing. Jan Doubek
Předmět: Větrný mlýn Spálov konec první etapy

Pán inženýr Doubek!
Na základě poslaných obrázkov veterného mlyna v Spálove vyslovujem svoj obdiv nad spôsobom záchrany mlyna,
rekonštrukciou stavebnou, ale aj technologickou, prinosom obnovy mlyna z hladiska historického poznania,
a predovšetkým záchrany významného krajinotvorného prvku a súčasti kultúrného dedičstva regiónu. Srdečne
blahoželám a prajem veľa úspechov přiVašej záslužnej práci!
S úžasom a odbivom všetkých pozdravujem.
Doc. Dr. Ladislav Mlynka, CSc., FF UKBratislava

mlynka@fphil.uniba.sk z naší korespondence
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Podzimní zasedání

Mincea známka

Větrný mlýn ve Zbyslavicích je na prodej

Na podzimní zasedání a exkurzi si rezervujte předběžně termín . Opět po pěti letech od
vzniku naší sekce se vrátíme do Brna. V Technickém muzeu budeme mít základnu a zasedání. Doufám, že se
mi podaří zajistit ukázku praktického mletí na vodním mlýně v Býkovicích (40 km od Brna). Na podrobnější
program je ještě čas. Určitě bychom si měli prohlédnout nové expozice Technického muzea v Brně, můžeme
navštívit Jarošův mlýn ve Veverské Bítýšce a dalších námětů je ještěněkolik.

V minulém roce vydala ČNB zlatou minci z kolekce technických památek ČR na níž je vyražen
Větrný mlýn v Ruprechtově. Taktéž Česká pošta vydala 10,- Kč známku se stejným námětem.

RK DevLink International nabízí k prodeji větrný mlýn z 19. století, s pozemky, v katastrálním území
obce Zbyslavice, okr. Ostrava-město, s dobrou dostupností do krajského města. Objekt mlýna má dvě
nadzemní podlaží a podkroví a je přizpůsoben na celoroční obývání. Mlýn zaujímá dominantní polohu v
krajině s pěknými výhledy do okolí. - http://www.devlink.cz/products/vetrny-mlyn-ve-zbyslavicich-/

8. 10. října

Kalendář Větrné mlýny v krajině
Pro rok 2011 jsem připravil a nechal vytisknout kalendář s našimi větrnými mlýny a se stručným

povídáním o mlýnech a o práci naší sekce. Každý člen dostane společně s Hasačertem jeden kalendář
zdarma. Pokud budete mít zájem o další kusy (a já doufám, že mi pomůžete s prodejem) jsou k dispozici za
cenu 130,- Kč za kus případně s poštovným pokud se do konce roku nepotkáme. Aby vyšla cena trochu
rozumně musel jsem jich nechat vytisknout 500 ks a přednostně je nabízím členům sekce. Objednejte si
kalendáře co nejdřív na adrese .

- jdk-
doubek.mlyny@vetrnemlyny.info
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V posledních letech našeho společného bádání jsme v archivech, na fotografiích a na pohlednicích objevili několik
zajímavostí s kterými bych Vás chtěl blíže seznámit.

- Tříramennávrtule podobnádnešnímvětrným elektrárnám větrného mlýnav Brodku u Konice.

- Nejběžnější typ větrného kola se čtyřmi perutěmi (90% všech mlýnů u nás) .

-

Nejběžnějším typem větrného kola je to se čtyřmi perutěmi, které se vyplňovali tenkými dřevěnými destičkami, tzv. péra,
plachty. Největšími větrnýmikoly disponují mlýny ve Skaličce (průměr větrného kola je 16m, plocha křídla 11,25m ) a Choltice -
plocha 12 m a průměr17,28 m dělá toto větrné kolo největším u nás. Délka perutí u zděnýchvětrných mlýnů se pohybuje mezi 7 - 9
metry. Ve Slezsku (Choltice, Hlavnice...) se dochovalo větrné kolo, které má neobvyklou zvláštnost. Perutě jsou zalomeny o 25°
z důvodu lepšího využití větru. Pravděpodobně to bylo ve Slezsku běžné. Mlýny tu měly často dvě složení. Patrně vliv mlýnů
z Polského území.

V historii však jsou doloženy větrná kola o 3, 5, 6, 8 i 16 perutích. Instalace vyššího počtu perutí byla motivována
zvýšením výkonu. Velkým zklamáním však pro zručné mlynáře a sekerníky bylo to, že počet perutí nezvýšil přímou úměrou
výkon!

Na Děčínsku, byly větrné mlýny pod vlivem těch německých, kde bylo mletí na vyšší technické úrovni. Na mlýnech Horní
Podluží zaniklá osada Světlík a Růžová máme doloženo 5 perutí, navíc vybaveno zvláštním systémem žaluzií ovládanými
společně pro všechna křídla důmyslným zařízením z třetího podlaží. To umožňovalo mlynáři za provozu měnit podle síly větru
funkční plochu perutí. Opět se projevil vliv z nedalekého Německa, kde toto zařízení měly i dřevěné větrné mlýny. U nás se toto
zařízení rozšířilo až naMladoboleslavsko. Vždy ale na zděném mlýně.

- Šestperutí máme doloženona mlýnech v Kořenci, Ochoziu Brna aHačkách na Prostějovsku.

2

2

3

4

5

6

Netradicní pohony vetrných mlýnu

8

16

- Rekordmanem v počtu klasických perutí z našeho pohledu
byl větrný mlýn německého typu v Praskačce na
Královéhradecku se svými osmi perutěmi.Tento dřevěný větrný
mlýn stál původně ve Stěžerách. Roku 1787 byl postaven v
Praskačce na nevysokém návrší. V roce 1803 byl znovu
obnoven, patrně po předchozím požáru. Z katastrální mapy r.
1840 je patrno, že mlýn stál ve vzdálenosti asi 220m na sever od
kostela v Praskačce, v poloze „Pod větrním mlejnem před
příkopem”. Trať na SZ odtud se nazývá „K příční cestě pod
větrný mlejn”. Z pramene z roku 1853 víme, že větrný mlýn měl
jedno složení a pracoval zde jeden člověk (Arbeiter) a za rok se
tu semlelo 30 měřicpšenice, 60 měřic žita a 50 měřic směsi.

Krátce před první světovou válkou tehdejší majitel
mlýna Hroch snížil střechu mlýna a na ní zhotovil jen nástavbu
ve které je schována část palečného kola a osadil větrné kolo s
osmi perutěmi. Mlýn vyhořel v noci na 18. dubna 1926 i s
přilehlým domkem.

- Větrné kolo s šestnácti perutěmi, zpevněné příčkami, které
se vyplňovalo také tenkými destičkami měl mlýn
v Drválovicích. Více v samostatném článku „Větrné mlýny
na Malé Hané” Jiřího Pokorného.

Rarity:
Světovou raritou je horizontální pohon v Dobřenicích na Královéhradecku. Kdy byl postaven zatím nevíme, je však již

vyznačen na plánu Dobřenic z r. 1755. Mlýn o jednom složení a s jedním pracujícím semlel tehdy ročně kolem 800 měřic obilí
různého druhu. Posledním mlynářem byl Josef Fendrych. Již v mládí uviděl hezký kousek světa, neboť vojenská služba zavedla ho
až do Rumunska, kteroužto zemi rakouské vojsko v době krymské války obsadilo (1853 - 1856). Po návratu z Rumunska mlynařil
až do své smrti. Zavedl nový typ pohonu podle cizího vzoru. Zrušil lopaty a stroje pak poháněla dvě lopatkovitá kola po dvou
stranách povětrníku, otáčející se nasvislé hřídeli. Fendrych jim říkal bubny. Pravděpodobně převedl do našich poměrůhorizontální
větrné kolo, jehož lopatky jsou vyplněny kůžemi, akteré sepoužívalo v předníAsii.

Ve mlýně se mleloasi do r.1900. Nemoc mlynářova a chatrný stavstavbydalší mletí znemožnily. Po jeho smrti mlýn osiřel
a chátral. Vítr ulamoval šindele a prkna. Nejvíce zkusil povětrník za I. světové války, v noci se ztrácela prkna i zařízení. Proto
tehdejší majitel čp. 46. Karel Fendrych r. 1916 mlýn zbořil a dříví zpracoval na palivo. Od 70. tých let 20. století, kdy vykopané
kameny z podezdívky použil majitel sousední parcely do základů stavby své kolny, nezbyly na místě tohoto ojedinělého větrného
mlýna žádnépozůstatky.

Větrný mlýn v Praskačce s osmi perutěmi
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Horizontální větrné kolo měl mít i větrný mlýn v Kostelci nad Černými lesy. Větrný mlýn počal stavět zednický mistr
Karel Kurka v roce 1865, pro finanční nesnáze však byl Kurka nucen stavbu prodat těsně před dokončením a ta byla pak dostavěna
jako obytný dům. Není tedy doloženozdali mlýn vůbec v takovéto podobě existoval.

Z písemných pramenů však máme doložen horizontální pohon ve Vršovicích u Opavy. Větrný mlýn byl vystavěn někdy
kolem roku 1700, mající větrné kolo pohánějící celý mlýn uložené proti zvyklostem doby vodorovně, původní podoba se
nedochovala. V kronice obce Vršovice z roku 1956 se také píše, že v roce asi 1900 byl nad Vršovicemi větrný mlýn, Větřák. Tento
dvakrát vyhořel, zbytek zdiva byl zničen dělostřelbouv roce 1945. Detaily zatím neznáme a jsou předmětemdalšíhobádání.

Dalším velmi běžným typem pohonu, užívaných pro větrná čerpadla a na malých mlýncích je větrná turbína vycházející
z konstrukce typu Eclipse, tzn. větrné kolo s pevně uchycenými kovovými lopatkami. Počet lopatekse pohybuje odšesti dodvaceti
s tím, že nejčastější jich je patnáct nebo dvanáct. U malých mlýnků se turbína skládá z celokovového mnohalopatkového kola
o průměru nejčastěji tři metry, ozubeného převodu a natáčecího zařízení. Větrná turbína byla buď průmyslově vyráběna firmou
Kunz Hranice nebo byla vyrobena v místní kovářské dílně či amatérsky doma. Větrné kolo turbíny je spolu spřevodem umístěno na
stožárové trubce nebo na příhradovém stožáru.

Podařilo se nám objevit velmi zajímavý typ
mlýnku a to v místě velmi vzdáleném od jejich
nejčastějšího výskytu (Severní Morava). V Zubří u
Nového Města na Moravě v zahradě domu č. 12 je za
korunami stromů téměř schována taková menší
technická památka. Je to větrný mlýn z 30. let našeho
století, který je dodnes využíván k čerpání vody a
zásobení celé usedlosti včetně zahrady, v období II. sv.
války dokonce i k provizornímu mletí mouky. Čerpadlo
využívá převážně západního větru. Zbytky mlecího
zařízení byly využity k jiným účelům. Mlecí kámen (26
cm) je součástí dlažby při vjezdu do garáže, násypka (33
x 33 x 25) posloužila jako forma k vytvoření hlavic
sloupů v zídce. Ve stodole majitele se pravděpodobně
nacházejí dalšízbytky.

Větrné kolo je raritou. Má šest lopat a je
uchyceno na obou stranách hřídele na jejímž konci je
připevněno ráhno k pohonu pístového čerpadla zatím
nezjištěného výrobce.Účinnost větrníku bylazvyšována
důmyslným vysazením stromů, které přivádělo vítr
pomyslným trychtýřem k větrném u kol u z
převládajícíhosměru větru.

V roce 2006 prodělala budova mlýnku i větrné
kolo i budova rozsáhlou rekonstrukci. Použitými
materiály se ale bohužel výrazně snížila historická
hodnota této zajímavé stavby. Majitel použil nejlevnější
a nejdostupnější materiály.

Vidíte tedy, že vnašichzemích je ve využívání větru veliká tradice a z rozmanitostí konstrukce větrných mlýnů respektive
větrných kol můžeme soupeřit i s velmocemi na větrné mlýny jako byly třeba Polsko, Německo nebo je dodnes Holandsko.
Vnašichzemíchse vyskytovalyi rarity jaké nemají obdoby nikde ve světě.

Petr Veselý

Dobřenice na Královéhradecku Vršovice u Opavy

Zubří u Nového Města n. M.
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Restaurování větrného mlýna v Retzu, Rakousko (rok vybudování 1853 ), o němž jsme v „Hasačertu“ už
informovali, dospělo nyní ke svému závěru. Po obsáhlých pracích bude větrný mlýn po 85 letech odstávky znovu
uveden do provozu: perutě se otáčejí, za pomoci vnějšího trámového ústrojí se otáčí i střecha a jedno ze tří mlecích
složení je vybaveno novým párem mlýnských kamenů. Bude mlít žito a pšenici na mouku, nejprve celozrnnou mouku.
Slavnostní otevření restaurovaného větrného mlýna, které je pevně zakotveno v místní a regionální veřejnosti,
proběhne1. máje letošního roku v rámci tradiční slavnosti u větrného mlýna.

Restaurování leželo na bedrech nizozemských odborníků, na mlynářském expertovi pro památkovou péči G.
Keunenovi a firmě pro výstavbu mlýnů Groot Wesseldijk. Jednotlivé části zařízení mlýna byly vymontovány,
transportovány do dílny v Holandsku a nakonec byly opět přivezeny zpět a znovu zabudovány. Velkým cílem při všech
pracích bylo zohlednění zásad památkové péče, tedy uchování materiálu a funkcí, pokud to jen bylo možné. Velkou
výzvu pro odborníky přitom často představovalo rozhodování mezi zachováním historie a budoucí schopností
mlýnského zařízení snášet novou zátěž. Pro tento účel byly využity staré obrazy z archivu mlýna; tak například perutě
byly rekonstruovány podle fotografie z roku 1908. Velkou podporu při našem snažení o dodržení hledisek památkové
péče nám poskytli naši čeští mlynářští přátelé, pánové Ing. Jan Doubek a Dr. Radim Urbánek zejména v otázce
mlýnských kamenů.

Jakmile se rozběhly práce na restaurování, museli zodpovědní pracovníci řešit velký úkol, dosáhnout pokud
možno vysoce ekonomického využití mlynářského provozu v souladu s aktuálním turistickým programem. Novým
úkolem v této oblasti se ukázala možnost využití mouky v mlýně semleté ve spojení s programem pro návštěvníky. Z
provedené doprovodné studie vyplynulo, že má-li být turistický provoz ve mlýně veden tak, aby kryl náklady, je třeba
úzké spolupráce s restauračním provozem majitele mlýna, s kuratoriem větrného mlýna, s turistickým spolkem a obcí
Retz. Tato spolupráce byla úspěšně navázána.

Závěr restaurování, jehož náklady ve výši 200.000,- EUR kryly hlavně veřejné dotace a zčásti i soukromý
sponzor, má slavnostně spojit všechny spolupracovníky a přátele proto bychom rádi k této slavnosti co nejsrdečněji
pozvali i naše české mlynářské přátele.

Therese Bergmann

Pořádá: město Retz, Kuratorium větrného mlýna

9 hod. na Kalvarienbergu městský farář P. Markus Krammer
hráči na lesní roh

10 hod. u větrného mlýna
pozdrav / moderování předseda městské rady R. Griebler
město Retz starosta K. Hellinger
rodina větrných mlynářů předsedkyně Th.Bergmann
zást. Holandska vyslanec Mag. A. Hamer
The International Molinological Society president W. van Bergen

DI Dr. R. Wittasek
Ing.G. H. Keunen

zemský hejtman Dr. E. Pröll
městský farář P.Markus Krammer

Hudební rámec slavnosti městská kapela v Retzu

od 12 hod.
15 - 20 hod. ve vinotéce větrného mlýna - ochutnávka „Chléb a víno“
14 - 17 hod.
od 20.00 hod. Ohňostroj

Návrh programu slavnosti při zahájení provozu větrného mlýna v Retzu, Rakousko 1. května 2010

Mše sv. v přírodě ,

Slavnostní akt k otevření restaurovaného větrného mlýna,

Uvedení větrného mlýna do provozu

Tradiční slavnost větrného mlýna s provozem restaurace s letošním vínem

Pestrý program pro děti

Větrný mlýn, technická památka
Nový život pro větrný mlýn
Předání prstenu větrného mlýna
Slavnostní projev
Žehnání větrného mlýna
Zemská hymna

Vetrný mlýn v Retzu bude mlít!
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Už v textu o větrných mlýnech v izraelském Jeruzalémě jsem se na webu „Povětrník“ zmínil o
tom, že prvotním impulsem pro cestu do Izraele byla možnost zaběhat si v této zemi s mapou a buzolou při
„ostrém“ orientačním běhu. A větrné mlýny v Jeruzalémě se s tím zkrátka „svezly“, o jednom jsem měl
informace již před odjezdem, na druhý jsem narazil zcela náhodně. Taktéž tomu bylo i při první cestě do
Dánska roku 1974, větrné mlýny se „svezly“ s cestou na mistrovství světa v orientačním běhu, a byl o tom
také článek na webu i v tištěném zpravodaji sekce „Hasačert“.

Také důvodem cesty cesta do Finska roku 1979 byla novinářská účast na dalším mistrovství světa v
orientačním běhu. Byla to doba hluboce předinternetová, takže jsem měl jen velmi kusou informaci, že ve
skanzenu na okraji Helsinek nějaké „větřáky“ jsou. Půl roku před cestou na sever jsem byl na nějakých
východoevropských závodech v Budapešti. Mezi účastníky byli i Finové, a mezi nimi jeden, o němž bylo
známo, že je jedním ze stavitelů tratí pro blížící se MS ve Finsku. Takový činitel musí svatosvatě a černé na
bílém na glejtu podpisem stvrdit, že vše co se terénu chystaného MS týká, uchová v tajnosti. Večer jsme se s
ním náhodou sešli v hospůdce u centra závodů na okraji Budapešti, bavili jsme se v mezích našich
jazykových znalostí o všem možném, každá narážka na blížící se MS (i po nějakých těch iontových nápojích
z maďarských sklípků) se však od něj odrážela jako puk o mantinel a řeč stáčel jinam. Rozuměli jsme si ale
čím dál víc. A protože bylo jasné, že téma MS je v našem rozhovoru tabu, tak jsem „otočil list“ otázkou, zda
jsou ve Finsku větrné mlýny. Zatvářil se vyděšeně, pro jistotu jsem mu otázku zopakoval a větrný mlýn i
nakreslil. Zase nic. Nějak jsme si najednou přestali rozumět, protože od té chvíle mluvil už jen finsky.

Za vetrníky do Finska

Po čtyřech měsících jsem přiletěl do Finska, a na
příhodu z Budapešti jsem si už ani nevzpomněl. Až do
chvíle, kdy nás novináře přivezli pořadatelé do prostoru
cíle závodu o tituly mistrů světa. A vše co se odehrálo v
budapešťské hospůdce mi bylo hned jasné: cílový
transparent byl z jedné strany upevněn k šestiramennému
větrnému mlýnku v malém skanzenu v obci Ruovesi,
severně od Tampere (viz reprodukce pohlednice, obr. 1).
Mlýnek je jednou ze staveb malého vesnického skanzenu
na ploše 1,5 ha.

Před odletem z Finska (to byl tenkrát luxus,
zpáteční letenka byla za více než 11 tis. tehdy ještě Kčs, při
průměrných výdělcích kolem 2 tis. Kč) jsem ještě stihl
skoro jen proběhnout skanzenem na okraji Helsinek, na
ostrůvku Seurasaari. Mezi 31 převážně dřevěnými objekty
stály i dva větrné mlýny, přenesené z jihozápadu Finska,
asi 150 km SZ od Helsinek. Mlýn na fotografii (foto 1) byl
do skanzenu přenesen již roku 1913, což dokazuje
dlouholetou tradici skanzenů v severských zemích. Je
popisován jako „farmářský mlýn“, sloužící převážně
potřebám jedné nebo jen několika sousedících usedlostí,
což napovídají i rozměry tohoto na sloupu otočného
mlýnku. Ve skanzenu je i nevelký „holanďan“, popisovaná
též jako „Mademoiselle Mill“ díky siluetě dámského
lidového oděvu či kroje.
Je šestiramenný a fotografii jsem po těch letech už někde
až příliš dokonale uložil, takže nenašel…

Zajímavostí všech dřevěných staveb v severských skanzenech je mimořádná odolnost dřeva zubu
času, daná asi tím, že místní stromy rostou v drsných podmínkách mnohem pomaleji než u nás, takže mají
hutnější dřevo s hustějšími letokruhy (pokud je tomu jinak, tak mne jistěkolega Urbánek opraví, případně věc
ještě více svým originálním způsobem zatemní).

Farmářský větrný mlýnek ve skanzenu
na ostrově Seurasari v Helsinkách
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Také ve druhém největším (a nejhistoričtějším)

finském městěTurku stojí na původní lokalitě na vyvýšenině
větrný mlýn, jeden z mála velkých „holanďanů“ ve Finsku
(foto 2).

Když jsem po desetiletích přijel do Finska roku 2007
znovu, tentokrát jako aktivní účastník světové veteraniády v
orientačním běhu, odehrávající se kolem polárního kruhu
nedaleko Rovaniemi a Kuusama, objevily se větrné mlýny
(pan Doubek promine) opět jen jako „vedlejší produkt“
cesty. Bylo to v informačním centru jednoho národního
parku nedaleko Oulu. V jednom ze sálů vystavovala své
akvarely i místní výtvarnice a ejhle na jednom obrázku (obr.
2, foto 3) se skvěl větrný mlýn stojící na ostrůvku Hailuoto,
nedaleko Oulu v Botnickém zálivu. Na ostrůvek už nebylo z
časových důvodů možné zajet, tak jsem si alespoň vyfotil
mlýn na obrázku. Ke cti výtvarnice slouží i to, že na dalším
akvarelu zachytila i moderní větrníky skupinu větrných
elektráren stojící na pobřeží tohoto ostrůvku.
Kdo chce, může se na ostrůvek Hailuoto podívat i živě
webovou kamerou. Elektrárny jsou nejlépe vidět z kamery,
umístěné na trajektu, pendlujícím mezi Oulu a městečkem
Marjaniemi na západním straně Hailuoto. Stojí přímo na
zpevněném břehu při cestě k trajektu. A stojí za to vědět, jak
se finsky libozvučně řekne větrný mlýn: Avětrná
elektrárna je Jednoduchou úvahou lze
vyvodit (jak prosté, příteli Watsone…), že „větrný“ je ve
finštině

(A když už jsme u finštiny, tak třeba i při návštěvě skanzenu
může být užitečné znát slůvka „miehet“ a „naiset“,
označující dveře útočišť sténajících, Finové nepříliš často
používají mezinárodně vžitého „D“ a „H“ nebo siluet
gentlemana či lady.)

tuulimylly.
tuulivoimalat.

tuuli.

Text a foto: Břetislav Koč Pohlednice s šestiramenným větrným mlýnem
ze skanzenu v Ruovesi

Asi jediný velký „holanďan“ ve Finsku
na vyvýšenině ve městě Turku

   

Výstava:

V novém muzeu vodních
mlýnů s názvem v Ostravě
bude od 29. dubna do 15. června
výstava Jana Doubka o historii
i současnosti větrných mlýnů
vČR.

Kontakt:
M uz eu m Ml e j n , O s t r ava ,
Nádražní 138A,

.
Otevřeno:
Pondělí až pátek 10.00až 17.00,
v roce 2010 vstup zdarma

Kouzlo větrných mlýnů

Mlejn

www.mlejn.com
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Na podzim v roce 2009, po monzunu, jsem se
vypravila do Nepálu a Indie. Mohlo by to vypadat, že jsem
cestovatelka, ale opak je pravda. Tyto ambice jsem neměla,
ale přiznám se, že jsem zjistila, že se mi velmi líbilo putovat
neznámými a pro mne exotickými krajinami. Rozhodla jsem
se, že se podělím s Povětrníky. Naše společné expedice za
mlýny, které mne vždy bavily, byly příjemné a se spoustou
informací a zážitků. Motivovaly mne podělit se o mé setkání s
mlýnem obilí v Indii.

V městě Órčha, na rozhraní severní a střední Indie,
ležícím na řece Bétva ve státě Madhjapradéš, jsem uviděla,
tedy spíš uslyšela, mlýn. Byla jsem na cestě do Varánásí, kam
jsem jela indickým vlakem. Cestou k jednomu
hinduistickému chrámu nad městem, jsem slyšela kašlání
motoru stroje a zahlédla v chatrči u silnice pohyb řemenu.
Ihned se mi vybavila scéna z filmu Na samotě u lesa, kde
pánové Svěrák a Kemr, řezali dřevo.... Vlezla jsem do domku,
spíš přístřešku. Tam jsem uviděla kovové mlecí zařízení s
plechovou násypkou plnou zrní. Napojené na naftový motor,
zanořený pod úroveň hliněné udusané podlahy, širokým
řemenem. Mlecí zařízení bylo velmi staré, zašlé, špinavé a bez
romantiky nebo specifické „ technické krásy“. Rozpoznala
jsem jakéhosi hasačerta. Nikde nebyl žádný člověk, nebylo
koho se zeptat, co tam melou, jestli je to pro někoho na
„zakázku“ nebo melou svou vlastní sklizeň. Venku stála
primitivní váha. Chvíli jsem v přístřešku přešlapovala,
udělala několik fotek a pak odtud raději odešla. Bylo trochu
překvapivé, že nechali obilí i mlýnek v chodu bez dozoru.
Usoudila jsem, že na vsi se nemusejí bát krádeže. Lidé se zde
znají a nejsou si navzájem nebezpeční.

O mletí obilovin v Indii jsem se skoro nic
nedozvěděla, za celé své cestování severní a střední části země
jsem neviděla jediný větrný mlýn ani jeho zbytky. Nechci psát
nesmysly, ale je logické, že mletí se zde provádělo nejspíš
drcením, třením a tlučením v nějakých nádobách. A to jako
součást vlastní přípravy jídla. Možná se k mletí obilovin
využívaly vodní toky. Jsem laik a tak mi některý z vás
odborníků poví víc? Vím jistě, že součástí tradičního
jídelníčku je v celé zemi placka, pečená z jemné mouky a
vody. Také těstové taštičky momo, které jsou plněny i mletým
masem, častěji však zeleninou a vaří se ve vodě. Proto je jisté,
že obiloviny se v Indii používají od pradávna i v „rozemleté“
podobě. Na vlastní oči jsem viděla nedaleko posvátného
hinduistického města Varánásí, ležícího na západním břehu
řeky Gangy již 3000 let, ženu, která drtila obilná zrna na
plochém kameni malým kamenem v dlani. Klečela na hliněné
podlaze svého domu a třela usilovně hrst zrní na velmi jemný
prach, zřejmě na chlebové placky rótí.

Eva Svobodová

Mlýn v Indii

Pohled na domek s mlecím strojem v Orčze

Mlecí zařízení a řemen od pohonného stroje

Vodní mlýn v Indii kolem roku 1900
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Mely vetrné mlýny dostatecný potenciál vetru ?
Využívání větrné energie má mimořádně dlouhou historii. Na souši se větrná energie využívala k čerpání vody a k mletí.

První písemná zmínka ovětrnémmlýnuv Evropě pochází z r. 833, první vyobrazení pak z r. 1290.
Postavení prvního větrného mlýnu na území České republiky historické prameny váží k r. 1277 a to v zahradě Strahovského
kláštera v Praze. Dochovala se, že byl patrně v provozu až do v třicetileté války. Nejstarší zmínka z území Moravy a Slezska je z r.
1340 z Opavska, kdy bylo prodáno městečko Bavorov se třemi osobními sídly „se vším příslušenstvím i s mlýny větrnými a
vodními“. V období do 17. století jsou zprávy o větrných mlýnech sporadické. V 18. století , kdy k rozvoji větrného mlynářství
vedlo vydání dvorského dekretu, který sledoval, aby každá obec měla mlýn, bylo na Moravě a ve Slezsku registrováno třicet
větrnýchmlýnů.Největší rozkvět větrného mlynářství vČechách je vázán na první polovinu respektive první dvě třetiny 19. století.
Na Moravě a ve Slezsku tomu bylo poněkud později a to v druhé polovině, respektive poslední třetině 19. století a na začátku 20.
století.

Při jejich respektování pak následoval výběr lokality s dostatečným potenciálem větrné energie. Pro ekonomiku provozování
větrného mlýnu to byla klíčová fáze. Byly v době výstavby větrných mlýnů k dispozici přístroje, umožňující měřit dlouhodobě
směr a rychlost větru ?

V období 19. stol., kdyna našem území proběhla nejmasovější výstavba větrných mlýnů, byl sice vynalezenRobinsonem
rotační miskový anemometr (1846), na jehož principu pracují větroměrné přístroje i v současnosti, ale nejsou historické zprávy o
měření tímto přístrojem.

Předpokládáme, že v době rozmachu větrnéhomlynářství mohla být k dispozici větrná korouhev s otáčivoudeskou podle
Wilda. Větrná korouhevotáčí destičku proti větru. Destička se vychyluje úměrně tlakuvětru. Stupeň vychýlení destičky klasifikuje
pak sílu větru. V síti meteorologických stanic zhruba od r. 1880 se síla větru určovala podle stupnice sestavené anglickým
admirálem F. Beaufortem. Tato stupnice přiřazovala různým účinkům větru na předměty v okolí pozorovatele příslušné hodnoty
síly větru. V určování setedy projevovalnezanedbatelný subjektivní faktor.

Z uvedeného vyplývá, že větrný mlynář musel mít potřebné zkušenosti se zhodnocením větrných poměrů místa, které
bylo na subjektivní bázi. Musel umět zhodnotit vliv orografických deformací a vliv drsnosti zemského povrchu (např. vliv lesa) na
prouděnív konkrétní poloze. Snad jednou z mála indicií, které mohl využít, byla eventuelní přítomnost vlajkových stromů. Kmeny
akorunytěchto stromů jsou vychýleny ve směrusilnýchpřevládajícíchvětrů.

V literatuře se nám podařilo najít dva případy, kdy postavené větrné mlýny byly v provozu jen krátkou dobu. Pouze v
případě větrného mlýnu v obci Lázničky-Svrčov (okres Přerov), zbudovaném v letech 1863-1865, se vysloveně uvádí, že pro
nevhodné větry byl v provozu jenasi dor. 1890.

V Čechách se uvádí doložených 198
lokalit. Na území Moravy a Slezska byla doložena
existence681 větrných mlýnů, na územíČR pak879
větrných mlýnů. Hustota větrných mlýnů
přepočtená na plochu 1000 km je zřejmá z obr.1

Výkonnost větrných mlýnů závisela nejen
na dostatečné průměrné rychlosti větru, ale i na
časové variabilitě směru větru. Plocha lopat musela
být nastavena v ideálním případě kolmo na směr
větru. Potřeba splnit technicky tento požadavek se v
minu losti řešila buď typem sloupového
(německého) větrného mlýnu nebo holandského
větrnéhomlýna.

Výstavba větrných mlýnů z hlediska jejich
lokace byla nepřímo ovlivněna nevhodností
hydrologických podmínek pro budování vodních
mlýnů. Nedostatečný průtok vodním korytem,
rychlé vysychání vody v říčkách a potocích, časté
rozvodňování, to byly patrně příčiny hledání řešení
cestou větrných mlýnů, byť měly významně nižší
výkonnost než mlýny vodní. Větrné mlýny musely
být přístupné povozům a nesměly být příliš vzdálené
od vesnic. Vyjmenované podmínky patrně
významně ovlivňovaly výběr místa pro stavbu
větrnéhomlýnu.

2

Jak bylo možno určit větrné poměry před
stavbouvětrných mlýnů ?

Obr. 1 - Četnost lokalit větrných mlýnů v ČR podle O. Pokorného
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Možnosti určení větrného potenciáluv místech větrných mlýnů v současnosti

Poloha větrných mlýnů v poli průměrné rychlosti větru

+
-

Porovnání průměrné rychlosti větru lokalityvětrného mlýnu s nejbližšímokolím

Zcela nejpřesnější metodou určení větrného potenciálu v konkrétní lokalitě a v zadané výšce je v současné době
dlouhodobé měření citlivými, přesnými a námraze odolnými větroměry. Pro cíl našeho článku je však tento postup
nerealizovatelný.

K posouzení větrných poměrů lokalit s větrnými mlýny lze však použít numerické modely, kterými se hodnotí vhodnost
lokalit pro výstavbu větrných elektráren. Tyto modely pracují s určitými nepřesnostmi, které se zvětšují ve vertikálně členitém
terénu. Nejistoty modelových výsledků lze korigovat použitím více modelů, založených na rozdílných principech (dynamický,
statistický, hybridní). Jedním ze vstupních parametrů matematických modelů je drsnost povrchu, který mezi dobou výstavby
větrnéhomlýnu asoučasností mohl doznat určitých, námi nepostižitelných, změn.

K výpočtu rychlostí větru na pozici větrných mlýnů bylo použito tří modelů - model VAS (statistický model), PIAPBLM
(dynamický model) a VAS/WAsP (hybridní model) ve výšce 10 metrů nad zemským povrchem. Všechny modely byly
vyvinuty v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.

U66 větrných mlýnů, které dosud existují jako obnovené památky nebo fyzicky existují stavby, v nichž dřívebyly umístěny větrné
mlýny, lze identifikovat jejich geografické souřadnice - viz tab.1. Tyto polohy s číselným označením jsou zakresleny do pole
průměrné roční rychlosti větru ve výšce 10 m určeného hybridním modelem - viz obr.3. Při pohledu na obr.3 si musíme uvědomit,
že oblasti s vyššími rychlostmi větru byly vzhledem k zalesnění a vzhledem k tomu, že ve vyšších polohách nebylo rozvinuto
pěstování obilí pro stavbu větrných mlýnů nepřípadné. Nejčastěji byly větrné mlýny situovány v rozsahu 300-500 m n.m. (62 %).
Nejvyšší polohu měl mlýn Horní Polubný (800 m), nejnižší pak mlýn v Těšnovicích (192 m), který má současně nejnižší
průměrnou roční rychlost větru. Mimořádně vhodné pro stavbu větrného mlýnu z hlediska průměrné roční rychlosti větru byly
vybrány pozice označené v tab.1 symbolem . K větrným mlýnům, které patří k horším polohám lze řadit lokality označené v
tabulce symbolem .

Vedle kritéria „průměrná roční rychlost větru“ vhodnost zvolené polohy větrného mlýnu může charakterizovat jak
významně je zvolená lokalita větrně exponovaná vůči svému okolí. K tomuto účelu byly hodnoty průměrné roční rychlosti větru ve
výšce 10 m nad zemí určené hybridním modelem v místě polohy větrného mlýnu porovnány s hodnotami, které se nacházejí ve
čtverci ostraně 6km, v jehož středu se nachází pozice mlýnu. Krok sítě, v níž seurčovaly hodnoty okolí, byl 200 m.

Použijeme-li jako srovnávací charakteristiku podíl rychlostí v pozici mlýnu a jeho okolí, můžeme konstatovat, že v 56
případech (85 %) byl výběr polohy úspěšný. Z hlediska této charakteristiky jsou lokality nejméně vhodné označené v tab.1
symbolem * a lokality mimořádně vhodné jsou označeny symbolem °.
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Závěr

Josef Štekl, Zuzana Chládová,
ÚstavfyzikyatmosféryAVČR, v. v. i.,

, chladova@ufa.cas.cz
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Ladislav Mlynka: Mlyny a mlynárstvo strucný dotazník na výskum
Charakteristika obce vývoj hospodársko-sociálnych pomerov v priebehu 20. storočia (počet obyvateľov, hlavné zamestnanie,

zastúpenie remesiel

(centrum, okraj, extravilán)
- poloha k vodnému toku (starý potok, náhon)
- ku komunikáciám, cesta k mlynu, k iným mlynom

mlynisko
- veľkosť a tvar mlyniska, hranice mlynského ostrova (potok a náhon)
- zástavba mlynskej usadlosti mlynská budova (samostatná, spojená s obytnou časťou), hospodárske stavby (komory,
maštale, chlievy, sýpky...), iné technické stavby (píla, valcha, stupa, a pod.)

- obdobie vzniku, stavebný materiál a konštrukcia mlyna (steny, krov, strecha), prestavby
- zachovaná dispozícia, pôdorys budovy (vstup, obytná časť miestnosti a ich vybavenie, kúreniská; mlynica,
kolesovňa (nákres)
- vertikálne členenie (podzemný- nadzemný typ mlynice), výška, úplné poschodie nad mlynicou, nad obytnou časťou
funkcie priestorov
- stavebný charakter mlynice podlahy, stropy, vykurovanie a osvetlenie, okná, dvere, konštrukčné a výtvarné prvky
(prievlak, krov, štít)
- pomenovanie mlyna podľa majiteľa, polohy, rieky, vlastníctva (obecný, farský, šoltýsky, panský), vročenie, meno
mlynára, rasp. staviteľa mlyna, archívne dokumenty (technická dokumenrácia mlyna, vodná kniha, výučný list, a
pod.)
- typy mlynov podľa pohonu (vodné na náhone, pobrežné kolové, lodné; veterné; suché- konské)

objekty na zachytávanie a prívod vody na koleso (hať, náhon, stavidlá)
- prívod vody na koleso spôsob, žľaby veľkosť, konštrukcia, výška

Typ vodného kolesa (vrchové korcové, spodové lopatkové, stredové), počet, materiál, konštrukcia (hriadeľ, ramená,
vence, lopatky-korce), rozmery, názvy častí

Motorový pohon vodná turbína (typ, výrobca), parný, spaľovací, príp. elektrický motor
prevod pohonu na pracovné stroje

- jednoduchý prevod ozubenými kolesami (palečné cievový pastorok), materiál (drevo, železo), prevodový pomer
(1:10, 1:15), priemer kolies, počet zubov
- dupľovaný prevod (lodné mlyny), vložený hriadeľ dvojnásobný prevod do zrýchlenia otáčok
- typy a veľkosť palečných kolies (čelné, chrbtové lícne), umiestnenie zubov palcov, materiál, výroba
- umiestnenie zvislého vretena, veľkosť, spôsob napojenia na cievový pastorok a na horný mlecí kameň (behúň) cez
praslicu, vačka triangel a jej funkcia
- pohon vretena cez remenicu, transmisia počet a veľkosť hnacích kolies

Mlynské lešenie, konštrukcia, výška, názvy jeho častí; regulácia výšky kameňov (strmeň, lavica), podkolesová jama
- uloženie kameňov na lešení - podlážka (zanáška, výška), rozmery a tvar kameňov, luby, upevnenie na vretene; pôvod a
označenie kameňov (podľa lomov, francúzske, a pod.), kresanie kameňov kto, kedy, ako, nástroje
- násypný kôš a korýtko (materiál, veľkosť, tvar, názvy), umiestnenia nad kameňmi (krosienka), regulácia pohybu a
padania zrna

- Čistiace a vysievacie stroje múčna truhla s osievacím vrecom pytľom, trasavý mechanizmus pytľa, „hasačert“,
triangeľ a prevody pohybu; trasavé sitá na konci pytľa žajbro, konštrukcia, pohyb; triedenie meliva a otrúby
v pritruhlíku;

- čistenie, kropenie, špicovanie obilia pred mletím
spôsob vynášania obilia k násypnému košu; vynášanie meliva a vyberanie múky z múčnej truhly, druhy múky (hladká, hrubá)

a spôsoby mletia jednotlivých druhov obilia, počet mletí, výroba krúp a kaší;
- nádoby na prenášanie a meranie obilia, resp. múky (materiál, tvar, veľkosť), váhy
- zavádzanie výťahov v mlyne kedy, rozmery, konštrukcia
- Výber mýta počet percent, kedy a kto vyberal, do čoho (koľko na rozpraš)

1. Budova mlyna

2. Popis mlynice, mlynského zariadenia (terminológia)

Poloha mlyna v obci

Mlynská usadlosť

Mlynská budova

Hnacia sústava

Prevodová sústava

Pracovná sústava (mlecia)

Mlecí postup

-
- Odkedy sú v obci valcové mlyny kto bol staviteľ a majiteľ mlyna, jeho pôvod
- Poloha mlyna, zmeny pohonu (voda turbíny, motory, elektrina, alternatívny pohon)
- Budova mlyna stavebný materiál, pôdorys, počet podlaží, strojná vybavenie dodávateľ, firma; počet zamestnancov,
dokedy výroba v mlyne

Valcové mlyny
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Strojné zariadenie jednotlivých podlaží suterén (transmisia, výťahy), prízemie (násypka, lúpačka, strojovňa motor,
kancelária), 1. poschodie mlecia podlaha (valcové stolice počet valcov, výrobca, šrotovník, odberné hrdlá), 2. poschodie
čistiace a vysievacie stroje (reforma, vysievače, zásobníky, miešačka), 3. poschodie podstrešie (hranolové, rovinné
vysievače múčne, šrotové; tarár, triér, kúkoľník, výťahy)
- Popíšte mlecí cyklus!
- Znárodnenie mlyna okolnosti, osud mlynára, dokedy a pre koho mlel, zamestnanci

- fotografie, úradné záznamy, pečiatky, visačky na vrecia, reklama, vývesný štít, nápis,
archívne dokumenty, kroniky, hmotné pamiatky a pod.

-
- Počet pracovníkov v mlyne (mlynár, pomocník, učeň), rozdelenie povinností, vzťahy, pracovná doba; práca zákazníkov

mletiarov, vzájomné vzťahy
- Pracovný deň mlynára
spolupráca s inými mlynármi, pekármi jej formy, konkurenčné vzťahy, prednosti a nedostatky mlyna

- Odbyt výrobkov (sortiment), okruh zákazníkov (časť obce, susedné obce -ku komu, prečo?) obchod s múkou zákazky,
požičiavanie obilia a múky roľníkom

- Dokedy prevládalo mletie vlastného obilie (čakanie), odkedy na výmenu bez čakania
- Spôsoby dopravy obilia do mlyna, množstvo a periodicita mletia, formy platby (mýto, peniaze, oldomáš), mletie na dlh,

rozvoz múky

- u koho a kde sa mlynár vyučil dôvod výberu remesla, pôvod rodiny mlynára (roľník, remeselník, príbuzný)
- učňovské roky obdobie, podmienky zmluvy s majstrom (bývanie, strava, odev, plat), počet rokov
- postavenie v rodine majstra povinnosti, práca, tresty; vzťahy s pani majstrovou
- obsah skúšky praktické a teoretické vedomosti (škola), zvyky pri prepustení z učenia (pohostenie, dar)
- tovarišské roky (vandrovka počet rokov, mestá), pracovná náplň, povinnosti, podmienky pobytu (strava, bývanie, plat),

spoločenský život tovarišov
- tovarišská skúška „majsterštik“, zvyky pri prepúšťaní u majstra
- spôsoby a podmienky osamostatnenia mlynárskeho majstra výkon živnosti, členstvo v spolkoch a živnostenských

spoločenstvách

-
- Mlynár mlel vo vlastnom prenajatom mlyne (obecný, farský)
- Príslušnosť do živnostenského spoločenstva (obvod, okres)
- Hospodárske pomery mlynára hospodárenie na pôde (výmera v ha), chov hospodárskych zvierat (druh- počet),
ošípaných, hydiny, holubov
- Ekonomická pozícia patril k bohatším, chudobnejším prečo? aké kritériá?

Spoločenské postavenie bol váženým občanom- prečo? oslovenie mlynára (pán, majster, iné)

- Rodina mlynára pôvod, rodičia, bratia, sestry ich zamestnania a majetkový status
- Manželka mlynára pôvod, z akej rodiny (roľnícka bohatí, chudobní - počet súrodencov; remeselnícka, z rovnakého soc.

prostredia); rok uzavretia sobáša, počet detí a ich zamestnanie
- Oslovenie manželky mlynára (učni, tovariši, v dedine), jej práca v mlyne a na hospodárstve, varenie pre domácnosť a

výchova detí

- Životopis mlynára (zamestnanie rodičov, bratov a sestier, školy, vojenská služba, znárodnenie mlyna, atď.)
- záľuby, koníčky mlynára (poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo, šport, divadlo)
- výkon obecných funkcií richtár, člen výboru, spolky; cirkevné funkcie - nábožnosť
- rodinné a susedské vzťahy sedliacke rodiny, remeselnícke, inteligencia, vrchnosť; účasť na svadbách, kmotrovstvo
- dom a zariadenie domácnosti mlynára moderné vybavenie (elektrina, rádiá, pračky, autá, motorky, a i.)
- oblečenie mlynára a jeho rodiny rozdiely, zvláštnosti

- Názory na mlynára a jeho rodinu v obci, hierarchia prestíže medzi remeselníkmi

- Miestne povesti o mlyne, o nešťastiach, ktoré sa v ňom stali, o vodníkoch
- Spomienkové rozprávanie a rozprávanie zo života o mlynárovi a jeho rodine
- Piesne, balady o mlyne
- Príslovia a porekadlá o mlynoch a mlynároch, hádanky, zariekania

Dokumentácia činnosti mlyna

Deľba práce v mlyne

- Získavanie kvalifikácie

Hospodárske a spoločenské postavenie mlynára

- Folklór o mlyne a mlynárovi

3. Profesijné, rodinné a sociálne pomery v mlyne

-
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