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Anotace 

V předložené bakalářské práci je zpracována historie a vývoj mlynářství, a vznik vodních    

a větrných mlýnů na území České republiky a jejich dochování do dnes.  Dále je zde 

charakterizována vytýčená oblast Háje ve Slezsku a čtyři hlavní mlýny. V daném území je 

navrhnuta naučná exkurze. U turistické památky Háj ve Slezsku – Lhota je popsána historie 

i současnost a v závěru je shrnut potenciál mlýnu jako technické kulturní památky. 
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Summary 

This thesis is overview of history and development of milling industry and the origin               

of water and wind mills in the Czech Republic and their preservation today. There is also 

characterized area of Háj ve Slezsku and four major mills. In main area is designed 

educational excursion. There is overview of history and present of tourist monument               

of the mill in Háj ve Slezsku – Lhota. Finally, it summarizes the potential attractions                

as the technical cultural monument. . 
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1. Úvod 

Z historického hlediska je práce zaměřená na vznik mlýnů od původních ručních 

mlecích kamenných systémů, které byly využívány ve Starověkém Řecku, přes mlynářské 

cechy, které chránily mlynáře v době středověku, až po modernizované mlýny 20. století. 

Bakalářská práce je zaměřena na charakteristiku obou druhů mlýnů a u větrných mlýnů 

obsahuje popis jak všechny tři typy, tak také větrné mlýny, které se dodnes dochovaly            

na území České republiky s informací o dnešním využití. U vodních mlýnů, které jsou 

stěžejní pro bakalářskou práci, je zde kladen důraz především na historii vodního kolo           

na našem území.  

Oblast Háje ve Slezsku není rozlohou nikterak význačná, ale co se vodních mlýnů, 

které zde stály či stále stojí, je jedinečná. Všechny osady, které byly k této obci v průběhu 

let přidány, mají svůj vodní mlýn. Přesto že je všechny spojují detaily, např.: podílení se      

na elektrifikaci obce, ve které se nachází nebo nacházely, tak jsou tato vodní díla originální 

tím, že v dnešní době je každé z nich využito za jiným účelem (cestovní ruch, obydlí, 

průmyslové využití).  

Hlavním bodem bakalářské práce je vodní mlýn v části Háj ve Slezsku - Lhota, který 

vzniknul v 15. století. Pan Havlíček – nejdůležitější mlynář tohoto mlýna – se 

neodmyslitelně zapsal do historie vesnice, když jí osvětlil. Také díky němu má Lhota dnes 

vlastní vlakovou zastávku, jelikož při stavbě železnice zaplatil výstavbu stanice, která dnes 

nese název Lhota u Opavy. Přestože obě světové války a socialistická éra se na mlýnu 

podepsaly, je zde dnes obnoven cestovní ruch díky soukromé společnosti, která zde 

vybudovala turistické místo nesoucí název Mlýn U vodníka Slámy (dále jen MUVS). 

Díky tomuto mlýnu je život ve vesnici bohatší a cestovní ruch na Opavsku má další 

místo k navštívení. K propagaci a poznání slouží také navrhovaná exkurze, která využívá 

ubytovací nabídky penzionu, který v minulých letech v areálu vzniknul, a zve tak všechny 

zájemce na příjemně strávené chvíle v krásné přírodě, s lidovou kulturou (jarmark), ale také 

na trochu vzdělání a zábavy v rámci komentované exkurze Po stopách mlynářství Háje         

ve Slezsku, kde se návštěvníci dozvědí veškeré historické informace o hájeckých mlýnech, 

projdou se po krásné přírodě a zároveň prožijí příjemně strávený a zábavný den v rámci 

Mlynářské stezky.  
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2. Historický vývoj mlynářství v Háji ve Slezsku a okolí 

Vznik a vývoj mlynářství, jak u nás, tak ve světě, je úzce spjat s objevem kulturních 

trav (jedná se o plodiny, kterými byla původně doplňována masitá strava primitivního lovce, 

později byly využity na přípravu polévek, nakonec z nich člověk dokázal vyrobit i kynutý 

chléb) a jejich pěstováním. Jedná se tady o jedno z prvních řemesel, které člověk začal 

používat, především proto, aby si usnadnil práci, a obohatil svou potravu. Stejně v jako 

dalších řemeslech, zde lze pozorovat vývoj, který se vyznačuje zjednodušováním výroby či 

mechanizací. 

2.1. Vývoj mlynářství od nejstarších dob 

Pravěký člověk zrna využíval ve stavu, v jakém jej nalézal. Snažil se je rozemlít, 

k čemuž mu sloužily dva kameny. Ten větší byl položený na zemi a sloužil jako podložka, 

zatímco menší kámen lovec zrna drtil. Tento způsob byl však značně nepraktický, jelikož 

většina zrn se rozlétala do okolí. Právě proto člověk zapracoval na zdokonalení a místo 

drcení začal zrna třít. Opět využíval systému dvou kamenů. Toto tření můžeme dnes 

považovat jako začátek mletí, i když primitivního. Tento systém, přestože byl velmi pracný 

(utřít se najednou dala asi hrst zrna), vydržel člověku celá tisíciletí, což je doloženo                      

i materiály z novodobé Jižní Ameriky či Indie. Chléb nebo placky, které byly tímto postupem 

vyráběny, by člověku dnes rozhodně nechutnaly. Zrno bylo třeno celé, tudíž i se šrotem 

(Klempera 2003).  

Třecí systém se ale po celá léta zdokonaloval. Prvním pokrokem byla změna tvaru 

horního kamene. Člověk si všimnul, že oblejším tvarem si zlehčuje práci, a proto se tento díl 

dostal až do podoby palice. Druhou fází byla změna spodního kamene. Zde si lidé uvědomili, 

že pokud spodní část prohloubí, nebude jim zrní vypadávat, a využití bude tedy mnohem 

efektivnější. Tento zdokonalený třecí systém je dnes považován za vznik hmoždíře, který 

byl hojně využíván starověkými národy, především Řeckou či Egyptskou říší (Klempera 

2003). 
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A právě Řecko je považováno za zemi, jež dala světu mlýn. Spotřeba mouky stále 

rostla, a tudíž již v 5. století před Kristem klasické hmoždíře nedostačovaly. A proto vznikly 

ruční, tzv. samotížní mlýny. Opět se jednalo o systém dvou kamenů, které byly většinou 

kruhovitého tvaru. Spodní byl pevný a horním se otáčelo. Mleč ovšem musel jednou rukou 

do mlýnku obilí vsypávat a druhou točit pákou, aby jej rozemlel, což také nebylo zcela 

efektivní. Prvním vylepšením byla prodloužená rukojeť, která byla zakotvena ve stropním 

ložisku, a rukou v dolní části se ovládala. Dalším „zlepšovákem“ byla oj, za kterou bylo 

zapřaženo tažné zvíře (kůň, velbloud – africké země), jež obcházením kruhovitého mlýnu, 

zrna drtil (Klempera 2003).  

Netrvalo dlouho a ani takto poháněné mlýny nestačily. A proto lidé začali hledat 

jinou energii, kterou by mohli využít pro pohánění mlýna. Vznikly tak větrné mlýny a také 

vodní mlýnské kolo. Prvním zmínka o jeho jednoduché verzi, je od řeckého básníka 

Antipatruse, který žil v Makedonii mezi lety 106 a 42 před Kristem. Panovníkem, za jehož 

vládnutí vodní mlýny začaly vznikat, je Gaius Iulius Caesar. Řecké vodní kolo mělo svislou 

hřídel a malé lopatky. Voda k nim byla přiváděna trubkami, tudíž spád vody musel být velký, 

aby vznikla dostatečná síla k pohonu mlýna (Klempera 2003). 

2.2. Větrné mlýn v České republice 

Nejstarší zpráva o větrném mlýnu na našem území pochází z roku 1277, kdy byl 

postaven větrný mlýn na zahradě Strahovského kláštera v Praze. Od této doby vzniká              

na českém, moravském i slezském území mnoho mlýnů, které byly stavěny především 

kláštery, feudály nebo městy. Největší „boom“ větrné mlýny zažily na konci 18. a začátku 

19. století, kdy hospodářství českých zemí bylo na vzestupu. To však trvalo jenom                    

do začátku 20. století, kdy pára a elektrická energie zapříčinily úpadek větrných mlýnů, který 

byl dokonán světovými válkami. V tabulce č. 1 je uveden seznam všech dochovaných mlýnů 

německého a holandského typu, popř. zbytků a ruin, v České republice. Větrné mlýny 

s turbínou nejsou v tabulce zahrnuty, jelikož nespadají ani pod holandský typ, ani                  

pod německý. Dochovalo se jich celkem, a 51 z nich nachází v oblasti Ostrava, Frýdek-

Místek, Český Těšín. V dnešní době jsou v osobních vlastnictvích nebo se jedná o zajímavá 

turistická místa. V Čechách se moc větrných mlýnů nedochovalo. 22 mlýnů je holandského 

typu a mezi nejznámější patří Praha-Břevnov, který byl přestavěn na obydlí, nebo Vrátno 
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(okres Mladá Boleslav), který je dnes využíván pro rekreační účely. Jediný německý typ se 

nacházel v Borovnici (okres Trutnov), ale do dnešní doby se nedochoval a byl rozložen. 

Oblast Moravy a Slezska je na mlýny mnohem početnější. I zde je více zastoupen holandský 

typ větrného mlýnu, který je nejhojněji zastoupen v Jihomoravském kraji (např. Ruprechtov 

(Vyškov) – muzeum). Německých větrných mlýnů se zde vyskytuje cca 17 a nejvíc jich je 

situováno do oblasti Kroměříže (3 mlýny). Nejznámější německý větrný mlýn se nachází 

v Rožnově pod Radhoštěm, kde byl přenesen pro rozšíření expozice v Mlýnské dolině 

zdejšího skanzenu (Doubek et al. 2010). 

Tabulka č.  1 Seznam dochovaných větrných mlýnů na našem území (Doubek et al. 2010) 

Větrné mlýny v České republice - využití Čechy Morava 

a Slezsko 

Celkem 

Obydlí, rekreace Německý typ 0 1 1 

Holandský typ 11 20 31 

Komerční využití, penzion, 

restaurace 

Německý typ 0 0 0 

Holandský typ 3 2 5 

Nepřístupné ruiny Německý typ 0 0 0 

Holandský typ 1 2 3 

Přístupné ruiny Německý typ 1 5 6 

Holandský typ 7 3 10 

Muzeum Německý typ 0 9 9 

Holandský typ 0 7 7 

Nevyužíváno Německý typ 0 2 2 

Holandský typ 0 4 4 

Celkem objektů Německý typ 1 17 18 

Holandský typ 22 38 60 

Celkem  23 55 78 

 

Větrné mlýny dělíme na tři typy (obr. 1). Prvním z nich, je větrný mlýn holandského 

typu, který se vyznačuje zděnou stavbou, jež má válcový nebo kuželovitý tvar. Větrné kolo 

se u tohoto typu nachází na střeše, která se vlivem větru otáčí. Dalším druhem je větrný mlýn 

německého typu. Ten se vyznačuje celodřevěnou budovou, kterou je možno pomocí oje 
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celou otáčet proti větru díky středovému sloupu. Posledním typem je větrný mlýn 

s turbínou, který připomíná německý typ, přestože se řadí mezi typ holandský. Nad střechou 

je ovšem větrná turbína, kterou lze proti větru otáčet samostatně. Poslední typ je 

charakteristický pro oblast severní Moravy, kde sloužil usedlostem ke šrotování obilí           

pro dobytek (Doubek et al. 2010).  

 

Obr.  1 Typy větrných mlýnů (Doubek et al. 2010) 

2.3. Vývoj vodního mlýna na našem území 

První vodní mlýn v Čechách se datuje k roku 718 (dle Hájka z Libočan) při založení 

města Žatce. Tentýž kronikář také uvádí, že okolo roku 757 vzniklo na potoce Pšovka mnoho 

mlýnů, odtud se okolní osada nazývá Mělník. Mlynářské řemeslo se považuje jako jedno 

z nejstarších řemesel u nás. Na Moravu dorazily vodní mlýny později. Není ovšem pochyb, 

že mlýny na Moravě vznikly dávno předtím, než se o nich začalo psát (Klempera 2003).  

V roce 1668 vznikly v Roudnici Artykule počestného cechu mlynářského, které měly 

být jakousi listinou, či řádem pro všechny mlynáře. Artykul je celkem čtrnáct (tabulka č. 2). 

Dnes jsou artykuly považovány za seznam pravidel, jimiž se řídil každý mlynář či majitel 

mlýna (Klempera 2003).  
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Tabulka č.  2 Artykule počestného cechu mlynářského (Klempera 2003) 

Artykul Zjednodušený výklad 

1 Zajištění uznání a cti starším mlynářským cechmistrům. 

2 Pečlivost a bezpečnost v mlýnech.  

3 Přijetí nového mlynáře do spolku pouze po schválení dalšími staršími mlynáři. 

4 Prokázání se hodnověrného vysvědčení o učení se řemeslu.  

5 V případě nabytí mlýna bez vzdělání je potřeba jeho další existenci a výrobu 

konzultoval se staršími mlynáři. 

6 Vyučený syn mlynáře za 4 libry vosku mlynářem se může státi. 

7 Vdova si může ponechat čeledníky, pokud se znovu nevdá za „nemlynáře“. 

8 Přijetí učedníka pouze po schválení. 

9 Potrestání mlynáře, který skupuje či prodává nespravedlivě. 

10 Potrestání mlynáře, který bude pekaři nečisté obilí dodávat. 

11 Dochvilnost v případě předvolání ke starším cechmistrům. 

12 Neomluvená účast na pohřbu mlynáře. 

13 Neplacení pokut je proti mlynářským artykulím. 

14 Možnost trestání neposlušné čeledi. 

 

 Vodní mlýny se dělí do tří hlavních kategorií. Na rozdíl od větrných mlýnů se zde 

nerozlišuje typ stavby, ale typ vodního kola. Konkrétně tedy typ vodního náhonu (obr. 2). 

Prvním z nich je horní náhon, kdy voda dopadá na mlýnské kolo shora. Lopatky jsou tvaru 

vaničky, tudíž se voda do nich ukládá, a tíhou pak plná polovina kola padá dolů, kde se voda 

opět vylévá. Jedná se tedy o převažující princip způsobující rotaci. Střední náhon se 

vyznačuje tím, že voda vtéká do oblasti prostředních lopatek, které jsou díky proudu vody 

posunovány a roztáčí tak vodní kolo. Na obdobném principu funguje i dolní náhon, kde však 

voda nepřitéká ani shora, ani ze středu, nýbrž kolem pouze protéká. Dá se tedy říci, že dolní 

náhon je vodní kolo stojící v proudící vodě (Doubek et al. 2010). 
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Obr.  2 Typy vodních kol [1] 

 

2.4. Mlynářský cech 

Cech byla organizace řemeslníků, která chránila své příslušníky a hájila jejich 

profesní zájmy. U nás cechy začaly vznikat na začátku 14. století. V roce 1547 byly po rebelii 

(povstání českých stavů proti králi) zrušeny Ferdinandem I. Jeho nařízení však nebylo 

striktně dodržováno, a proto byly cechy obnoveny, i když ne v takové míře jako předtím. 

V rámci liberalizace obchodu a řemesel, která nastala rokem 1859, byly cechy s konečnou 

platností zrušeny. Definitivně jim však odzvonilo až s nástupem komunistického režimu 

roku 1948 (Klempera 2000).  

Mlynářský cech nesdružoval jenom mlynáře, ale také sekerníky (viz kapitola 2. 5.), 

pekaře a řemeslníky další příbuzných oborů. Aby mohl být řemeslník přijat, musel složit 

zkoušku – vyrobit tzv. mistrovský kus. Jeho úkolem tak bylo např. zhotovit vodní kolo            

či hřídel, nebo vykroužit a osadit vodní kámen (Klempera 2000). 
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2.5. Sekerníci 

Sekerník je typickým povoláním pro výstavbu vodního mlýna. Jednalo se                       

o odborníky, kteří dokázali vyrábět různá mlýnská zařízení, ať už šlo o vodní či paleční kolo, 

hřídel nebo moučnou truhlu. Nepodíleli se však jenom na opravách a výrobách dílů, 

sestrojovali také návrhy jednotlivých mlýnů, tak aby zde byl použit nejvhodnější způsob pro 

provoz. Uměli tedy velmi dobře skloubit techniku, lidské dovednosti, ale také praktický um. 

Můžeme tedy tvrdit, že sekerníci stojí na počátku vzniku mlýnů, ať už vodního či větrného 

(Klempera 2002). 

Název sekerníci byl odvozen od jejich hlavního pracovního nástroje - sekery. 

Dokázali s ní tolik, co je dnes obsaženo v mnoha řemeslech. Při osekávání mlýnské hřídele 

byli tesaři, při klížení prknem k sobě se stali truhláři, při postavení mlýna zastávali pozici 

stavaře. Jejich práce byla vysoce ceněna a velmi vyhledávaná, přesto s příchodem turbín            

a válcových stolic jejich potřeba ustupovala. Dnes je sekernické povolání minulostí 

(Klempera 2002). 

2.6. Vývoj mlynářství v Háji ve Slezsku 

Území Háje ve Slezsku se nachází v Moravskoslezském kraji, konkrétně mezi 

hlavním městem Severní Moravy, Ostravou, a hlavním městem Slezska, Opavou. Statutárně 

spadá pod okres Opava, od které se nachází 19 km. Háje ve Slezsku je malá obec, kde počet 

obyvatel mírně překračuje hranici tří tisíc (Fiedler 2007). První zmínka o vzniku osad 

pochází z 13. století, kdy tato osada vznikla jako potřeba hlídat velkopolomské panství proti 

sousednímu kravařskému. K první integraci osad (Háj, Chabičov, Smolkov) došlo v roce 

1922 a v roce 1979 byly připojeny zbylé dvě osady – Jilešovice a Lhota. Háj je rodištěm 

několika významných osobností. V roce 1829 (budova dnešní hotelu v části Háj) se narodil 

Antonín Vašek, který byl slezským buditelem a otce Petra Bezruče. Druhým rodákem je 

potom Vladislav Vančura, který se v roce 1891 narodil ve zdejším cukrovaru - část Chabičov 

(Fiedler 2007).  

Háj ve Slezsku má pět částí: Háj, Jilešovice, Chabičov, Lhota a Smolkov. Na obr. 3 

jsou znázorněny všechny mlýny, které v obci vznikly, přestože většina z nich je již 

přestavěna soukromými vlastníky na obydlí. Počátek historického vývoje mlýnů v Háji            
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ve Slezsku se datuje do 15. století, kdy zde začaly vznikat vodní mlýny. Vznikaly zde díky 

řece Opavě, která byla hlavním zdrojem vody pro všechny mlýny. Nejstarším ze tří hlavních 

mlýnů je Chabičovský mlýn, kterého následuje mlýn ze Lhoty. Poslední Jilešovický mlýn 

pro nedostatek dochovaných materiálů nelze datovat. (Fiedler 2007).  

 

Obr.  3 Vodní mlýny Háje ve Slezsku [2] 

2.6.1. Jilešovický vodní mlýn 

První zmínky o tomto mlýně jsou z roku 1377. O tom kdo a kdy jej postavil, se nikde 

nepíše. O tento vodní mlýn se vedly veliké spory již od roku 1470 mezi rodinou Mošovských 

(z nedalekého Dolního Benešova) a vlastníky z Jilešovic. Dohoda byla uzavřena až roku 

1655 po třicetileté válce. Mlýn jako většina v této oblasti vystřídal hodně majitelů                          

a posledními mlynáři byla rodina Schromů, jež dala mlýnu aktuální podobu. Tak jako se ve 

Lhotě Havlíčkovi zasloužili o osvětlení obce, tak zde to byl právě rod Schromů, který díky 

turbíně, kterou mlýn vybavili po první světové válce, zásoboval elektřinou celou obci. 

Podíleli se však i na rozvoji obce, jelikož zde zavedli pekárnu a obci dávali nemalé finanční 

prostředky. Mlýnská strouha byla zavezena a mlýn v dnešní době slouží jako obydlí (obr. 4) 

potomků Bedřicha Schroma, posledního mlynáře (Fiedler 2007). 
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Obr.  4 Jilešovický mlýn (Skuhrová 2014) 

2.6.2. Chabičovský mlýn 

Druhým mlýnem je mlýn v části Chabičov. Stál zde již na začátku 14. století, ale první 

písemná zmínka pochází až z roku 1404. I přes nedostatek dochovaných dokumentů dnes 

známe alespoň jména chabičovských mlynářů: 1515 Jan, mlynář chabičovský (první známé 

jméno v historii tohoto mlýna), Stanislav Pecych (1569), Václav Klímek (1712) a rod 

Blažejů (tento rod se objevuje i v historii druhého hájeckého mlýna – Čertova), který zde 

pobýval od roku 1772. Stejně jako Čertův mlýn byl majetkem hájeckého cukrovaru. Po 2. 

světové válce jej koupilo Spotřební družstvo Budoucnost, kterému ovšem mlýn patřil jenom 

3 roky. Poté přešel do správy Severomoravských drůbežářských závodů, které zde zřídily 

chov drůbeže a jeho porážku. Dnes je tato oblast využita jako podnikatelská zóna, která se 

zaměřuje především na potravinářskou výrobu. Na obr. 5 lze vidět mlýn v historickém 

nákresu z doby po jeho vzniku a v dnešní podobě (mlýnské budovy označeny šipkou), kde 

je pohlcen průmyslovými budovami (Fiedler 2007). 
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Obr.  5 Chabičovský mlýn dnes (Skuhrová 2014) a v minulosti (Fiedler 2007) 

2.6.3. Lhotský mlýn  

Mlynářství má v této oblasti velkou historii. U toho lhotského sahá až do 15. století. 

Od této doby až do 19. století však nejsou žádné záznamy, které by vypovídaly o životě             

ve Lhotském mlýnu. Veškeré záznamy, které se do dneška dochovaly, jsou uchovány díky 

rodině Havlíčkově, která mlýn koupila v roce 1894. Havlíčkovi se zasloužili o největší 

rozvoj mlýna. Nejprve na začátku 20. století zbourali původní doškový mlýn a pilu, která 

k němu patřila, a postavili přízemní budovu – zděnou (obr. 6). Už sedm let po dokončení 

stavby pan Havlíček začal dodávat elektrickou energii nejenom mlýnu, ale i pěti domům, 

hospodě, škole a nádraží. To vše díky tomu, že klasické mlýnské kolo nahradil turbínou, 

která byla vyrobena na zakázku a byla originální. Ve třicátých letech 20. století prošel mlýn 

další rekonstrukcí. Přibylo silo a čistírna obilí a provoz se zmodernizoval. Stal se z něj tak 

jeden z nejvybavenějších mlýnů v okolí (Lokoč 2012).  

Poté ale přišla 2. světová válka a novým správcem byla společnost Hultschiner 

Miihlenwerke, Kommandilgesells-chaft, kterou vedl Josef Scholz. Po roce 1948 došlo                  

k zestátnění podniku a mlýn patřil podniku Slezské mlýny, n. p. Opava. Díky němuž došlo 

v po roce 1960 k poslední modernizaci. Ta zvýšila produkci mlýna až na 250 vagónů                      

za měsíc (Lokoč 2012). 

Dva roky před revolucí (1987) zastihl mlýn požár, který provoz mlýna ukončil. 

Většina zaměstnanců byla místními obyvateli, a mnoho z nich pracovalo ve mlýně již              
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od mládí. Mlýn byl po požáru využíván pouze jako míchárna krmiv a během tohoto využití 

začal mlýn chátrat (Lokoč 2012). 

V roce 2008 koupila areál soukromá firma MERKO CZ, a. s., díky které mlýn začal 

opět kvést (obr. 6). Proběhla rekonstrukce vnitřní části mlýna, ze které byl vytvořen sál, jež 

je komerčně využíván. V mlýnské věži, pak bylo vybudováno Slámovo muzeum, kde jsou 

vystaveny veškeré naleznuté předměty (kroniky, nádobí, části výrobních strojů, atd.)  

(MUVS 2014). 

 

Obr.  6 Lhotský mlýn dnes (Skuhrová 2014) a v minulosti (MUVS 2014) 

2.6.4. Další mlýny v okolí 

V okolí Háje ve Slezsku se nachází několik dalších mlýnů (vodních). Na obr. 7 je 

mapa všech mlýnů, které se zde nachází. Většina z nich je dnes v soukromém vlastnictví             

či jako Zámecký mlýn ve Smolkově neexistuje vůbec. 
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Obr.  7  Další mlýny v Háji ve Slezsku [2] 

Dračí mlýn 

V okolí Lhoty se nachází také Dračí mlýn na Valše (Háj ve Slezsku), který byl 

vybudován ve 14. století a fungoval na nestálé vodě (řece). Ve 20. století byl mlýn zrušen              

a přestavěn na hájenku. Dnes je jeho stav charakterizován jako přestavěný – bez historické 

hodnoty. Nedochovala se žádná technologie ani vodní motor (Fiedler 2007). 

Čertův mlýn 

Tento mlýn stojí na velkopolomském katastru, ale háječtí občané jej považovali         

za svůj. O tom, kdy a kdo jej postavil, není zaznamenáno v žádných dochovaných 

materiálech. Dnes je známa pouze řada pověstí, které se ústně přenáší z generace na generaci. 

Prvním známým majitelem je Martin Kremlica – odtud také druhotný název: Kremlicův 

mlýn. Ten v roce 1736 umírá a o necelé čtyři roky později jej skupuje Jiří Blažej z Velké 

Polomi, jehož dva synové (Jakub a Josef) jsou majitelé chabičovského mlýna. Blažejovi 

další synové (Matouš a Jiří) jsou vysvěceni na kněze, přesto se mlýn drží v rodinném majetku 

až do roku 1885. Po roce 1885 se ve mlýně střídají majitelé. Vzhledem k jeho špatné 

dostupnosti ztratil svůj význam hned poté, co se na okraji Velké Polomi postavily další tři 

mlýny, které byly větrné. Přestože byl nahrazen mladšími větrnými mlýny, tak stále byl 

osídlen a stalo se z něj výletní místo. Prošel také mnoha architektonickými změnami,            

např.: zbourání mlýnské části a uzpůsobení na obytnou a hospodářskou budovu. V roce 1906 

se dostává do majetku manželů Pešatových. Ti oficiálně ukončují jeho činnost v roce 1931, 

kdy zde byla otevřena restaurace. V letech 1951 a 1952 se majitelem stávají Vítkovické 
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železárny, které zde vybudovávají střelnici pro zkoušky vojenského materiálu. Tato činnost 

byla ukončena v roce 1990, kdy je celé údolí zpřístupněno veřejnosti. Dnes zde najdeme 

hospodářskou budovu, která v první polovině 20. století sloužila jako restaurace, a jež je 

veřejnosti přístupná jako odpočinkové místo během toulek po regionu (Fiedler 2007). 

Zámecký mlýn 

První záznam o tomto mlýnu je z roku 1433. Mlýnský jez je společný pro další dva 

mlýny, a to Na Jasénkách a Benešovským. Strouhu má mlýn ale vlastní. O smolkovských 

mlynářích se toho moc nedochovalo a obecní kronika byla psána jen v letech 1865-66. 

Z některých materiálů se dozvídáme jenom drobné informace. Vlastníkem v roce 1789 byl 

Leopold Moritz, v roce 1820 Jakub Melzer a v roce 1900 František Kropš. Manželka 

posledního majitele po jeho smrti mlýn prodala hájeckému cukrovaru. O 22 let později se 

k mlýnu přistavěla turbína, která dodávala elektřinu pro zámek, ale také pro několik dalších 

stavení. Z dalších mlynářů můžeme jmenovat Leoše Fraihera nebo Josefa Košárka, který byl 

také mlynářem posledním (Fiedler 2007). 

Na Jasénkách 

 Název dostal od okolních polí, což je jediná dochovaná informace o mlýnu, který byl 

postaven po Zámeckém mlýnu v obci Smolkov. Využíván byl jen po krátkou dobu a poté 

byl ponechán bez péče. Ve 20. století byl zbourán a nedochovalo se z něj nic (Fiedler 2007). 

Na Rybárně 

 O tomto mlýnu se dochovalo pouze minimum informací. Stával v místě, kde dnes 

najdeme chatovou oblast (mezi Jilešovicemi a děhylovským rybníkem). Katastrálně mlýn 

patřil pod správu Plesná a jeho majitelé nepocházeli z Jilešovic, nýbrž z okolních vesnic 

(Děhylov, Dobroslavice). Díky válečným událostem byl značně zdevastován a vzhledem 

k tomu, že nebyly nalezeny prostředky na rekonstrukci, byl zbourán. Dnes jsou staré koryto 

řeky a zbytky mlýna zajímavou turistickou oblastí, vzhledem ke krásné přírodě, která 

umožňuje příjemnou procházku či posezení. (Fiedler 2007). 
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3. Začlenění vodního mlýna v Háji ve Slezsku – Lhota do 

regionálního cestovního ruchu 

Vodní mlýn se až v roce 2009 dočkal zapojení do cestovního ruchu. Budova, která obci 

dala elektřinu, vlakovou zastávku a po mnoho staletí i práci místním občanům, se tak po více 

jak šesti stech letech dočkala zasloužené slávy. Dnes se jedná o registrovanou obchodní 

značku „Mlýn U vodníka Slámy“ (obr. 8), která vybudovala Muzeum mlynářství, pořádá 

akce pro veřejnost, organizuje soukromé akce (firemní večírky, kongresové akce, svatby), 

provozuje hotel a restauraci, ale také dokončuje opravy hlavní mlýnské budovy, kde by            

na konci měly vzniknout další ubytovací kapacity, ale také velká restaurace, která se kromě 

vlastní kuchyně bude věnovat také cateringu. (MUVS 2014).  

Důvodem proč společnost MERKO CZ, a. s. koupila nevyužívaný mlýn, byla blesková 

povodeň v roce 2007, která zaplavila stolárnu, jež ve mlýně sídlila. Pan Kamil Kulaga 

(majitel stolárny) požádal o pomoc a přišel s nápadem areál revitalizovat. Na základě této 

myšlenky byl připraven podnikatelský záměr na využití objektu pro volnočasové aktivity         

a turistický ruch. Samotná revitalizace a opravy jsou financovány z vlastních prostředků 

společnosti MERKO CZ, a. s. Dotační tituly byly využity pro realizaci Muzea mlynářství, 

naučné stezky a opravy malé vodní elektrárny. V dnešní době Mlýn u vodníka Slámy žádá 

o dotace na vybavení půjčovny sportovních potřeb – elektrokola, rafty (MUVS 2014) 

 

Obr.  8 Registrovaná značka Mlýnu U vodníka Slámy (Lokoč 2012) 

3.1. Vodník Sláma 

Lhotský mlýn, který v posledních letech dostává nový kabát, dostal s příchodem 

nového investora také nové jméno: Mlýn U vodníka Slámy (obr. 9). Tato vymyšlená postava 

vznikla v době, kdy majitelem byl mlynář Havlíček. Ten pohádku O Slámovi, který žil               

u Lhotského splavu, vyprávěl svým vnučkám (Lokoč 2012). 
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Obr.  9 Logo a socha vodníka Slámy (MUVS 2014) 

„Jednoho léta byla veliké sucho. Nepršelo, úroda byla bídná, lidé sklidili jen málo 

obilí a mlýn neměl co mlít. Mlynář měl velkou rodinu, kterou potřeboval uživit, 

zaměstnancům na výplaty chybělo, provoz mlýna nemohl platit, dluhy mu rostly, byl zoufalý. 

Šel tedy jednoho dne ke splavu a chtěl svůj život skokem do vody ukončit. Když k vodě došel, 

objevil se vodník Sláma. Ptá se: „Co se děje mlynáři, že jsi tak smutný?“ a mlynář mu 

pověděl o svých problémech, o chuti skoncovat se životem. Vodník mlynáře vyslechl, 

přemýšlel, pak skočil pod splav a za okamžik vyplaval s ošatkou plnou zlaťáků. „Tady máš 

mlynáři půjčku“, pravil, „až začneš ve mlýně mlít, vyděláš, peníze mi vrátíš.“ S půjčkou 

mlynář ve špatných dobách dobře hospodařil. Příští úroda se vydařila, mlýn vydělal                 

a mlynář se jednoho večera vydal vrátit Slámovi půjčené peníze. Stál u splavu a volal: 

„Slámo, Slámo, Slámo…“. Z řeky vykoukl cizí, neznámý vodník a křikl na mlynáře: „Co tady 

řveš, člověče?“ „Hledám vodníka Slámu, přišel jsem mu vrátit půjčku.“ „Sláma tady                

už není, Pleskovec ho zabil“, řekl zelený mužík a zmizel pod splavem. Mlynář dlouho hleděl 

do hučící vody. Tiše děkoval Slámovi za to, že mu zachránil život. Peníze si odnesl domů                

a schoval na horší časy.“ (Lokoč 2012). 

O tom, zda je příběh alespoň trochu pravdivý, nikdo neví. Každopádně socha vodníka 

Slámy dnes zdobí vstupní dvůr a zábradlí splavu, a vítá tak všechny návštěvníky,                              
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ať už některé z veřejných akcí (kapitola 3.2.), soukromých akcí či hosty restaurace, hotelu 

nebo jenom projíždějící, kteří se přišli na muzeum lhotského mlynářství podívat (MUVS 

2014). 

3.2. Akce pořádané Mlýnem u vodníka Slámy 

Mlýn U vodníka Slámy každoročně pořádá nemalé množství kulturních akcí. Jedná 

se především o jarmarky a trhy, které jsou zaměřeny na řemesla, nebo také akce spojené 

s lidovým uměním – oslavy jara apod. Pro všechny akce je typický volný vstup a atrakce jak 

pro dospělé (představení, stánky), tak i pro děti (vláček, ukázka řemesel, možnost vlastní 

tvorby aktuální dekorace atd.).  

3.2.1. Oslavy vodníka Slámy 

Vodník Sláma slaví své narozeniny vždy druhou sobotu v září. Programem není 

jenom oslava v tradičním slova smyslu. Začíná se okolo 14. hodiny a končí po 22.00. 

Poobědový program je především pro děti, pro které je vždy nachystán jiný program. 

V posledním roce to byly naučné stezky (obr. 10). Konkrétně tři, kdy první z nich byla kolem 

vody, druhá značila cestu obilí a poslední stezkou byla ta pohádková, na které děti získávaly 

razítka za plnění „mlynářských“ úkolů (skákání v pytli, zatloukání kůlu, apod.). Po troše 

vzdělání se turistům dostane občerstvení, jelikož na dvoře u skladu je plno stánků,                             

ať už s nápoji, tak i s drobnými pochutinami, např. domácí klobásy, trdelník apod. Aby se 

zábavy dostalo i dospělým, tak Mlýn U vodníka Slámy, pro své návštěvníky v roce 2011 

připravil koncert skupiny Rock & Roll Band Marcela Woodmana. Šesté narozeniny vodníka 

Slámy se konají v sobotu 6. září 2014 a jeho program je prozatím tajemstvím organizátorů 

(MUVS 2014). 



Adéla Skuhrová: Turistický potenciál mlýnu Háj ve Slezsku - Lhota 
 

18 
2014 
 

 

Obr.  10 Naučná stezka pro oslavu narozenin (MUVS 2014) 

3.2.2. Divadelní festival 

V areálu vodního mlýna se nepořádají jenom oslavy, ale také zde minimálně jednou 

ročně zavítá kultura. Vždy v červenci se zde ve venkovním areálu setkávají příznivci 

divadelních představení. Už dvakrát zde se svým představením zabrousila Agentura 

Harlekýn, která zde v roce 2010 přivezla představení Turecká Kavárna (autor: Robert 

Thomas), kde se v hlavních rolích představila Jana Boušková a Václav Vydra, kteří Lhotský 

mlýn navštěvují i v srpnu. To ovšem Václav Vydra zde jezdí předvést své umění jízdy           

na koních. Druhým představením pražského divadelního spolku byla v roce 2013 komedie 

Hodný pan doktor (Neil Simon). Nejezdí sem pouze pražská divadla plná „hvězd“, ale své 

představení Dokonalá svatba zde v roce 2012 předvedl soubor ŠAMU Štítina. Ostravský 

improvizační celek OSTR.UŽ.I.NY zde přivezl svou improvizační show, kterou s velkým 

úspěchem předvedl také publiku hudebního festivalu Colours of Ostrava (MUVS 2014). 
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3.2.3. Jarmarky 

Mlynářství jako jedno z nejstarších řemesel ve lhotském mlýně pořádá jarmarky, kde 

návštěvníci mohou vidět další řemesla (kovářství, paličkování, truhlářství apod.). Pravidelně 

se konají dva (obr. 11). Jarní, který nese název Vítání jara, a koná se v březnu. Na tomto 

jarmarku se nejčastěji objevují produkty k přípravě velikonočních ozdob (kované věci, 

květinové výzdoby, kraslice, perníky apod.). Druhým jarmarkem je potom o půl roku později 

ten Mikulášský. Koná se vždy na začátku listopadu a tentokrát je charakterizován 

přicházejícími Vánocemi. V prodeji se opět objevují kované výrobky, ale kraslice jsou 

nahrazeny baňkami, perníčky potom vánočním cukrovím, vánočka mazancem, a čerstvě 

kvetoucí rostliny byly nahrazeny adventními věnci. Uprostřed roku se zde koná ještě jedna 

akce. Není to typický jarmark, ale i zde se objevují stánky s kovanými a dřevěnými výrobky 

a plné jídla a pití. Občerstvení je pro tuto akci typické, jelikož se jedná o „neckyádu“, kde se 

představí domácky vyrobená plavidla, a „gulášfest“, kde nejenom účastníci mohou okusit 

guláše různých druhů a chutí. V posledním roce, tedy 2013, byl tento jarmark doplněn                        

i pivními stánky, kde se představilo mnoho drobných okolních pivovarů (MUVS 2014). 
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Obr.  11 Jarmarky (MUVS 2014) 

3.2.4. Akce roku 2014 

Ani letošní rok nebude, co se veřejných akcí týče, rozdílný. Na konci března se zde 

koná Vítání jara, tedy jarmark plný předvelikonočních pochoutek a velikonočních výzdob. 

20. květen potom byl ve znamení žen, jelikož už po třetí zde byl pořádán Den pro ženu. 

V půlce července se zde bude konat divadelní festival, který letos bude v období 13. - 17. 7. 

V neděli 3. srpna se zde opět představí každoroční návštěvník Václav Vydra se svou koňskou 

show. Podzim zahájí 6. 9. narozeniny vodníka Slámy a 29. listopadu se zde zakončí sezóna 

Mikulášským jarmarkem. Hlavním bodem letošního roku je ovšem Otevírání turistické 

sezóny v turistickém Slezsku. Tato akce se koná od 1. do 11. května a je sponzorována 
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evropským fondem pro regionální rozvoj. V rámci regionu se tohoto turistického počinu 

zúčastní mnoho opavských obcí, např.: Hradec nad Moravicí (prohlídka zámeckých interiérů 

po rekonstrukci zámku, komentované prohlídky zámeckého parku, zámecký sklep vína 

(přednášky a degustace), 2 edukační programy pro základní školy: Cesta do středověku                   

a Život na zámku), Kravaře (zámek – výstava: Panská sídla na Hlučínsku a jejich osudy, 

aquapark – snížené vstupné, komentované prohlídky, soutěže pro děti s odměnou), Muzeum 

Hlučínska v Hlučíně (expozice: Kdo jsou lidé na Hlučínsku), Opava (komentovaná 

prohlídka města, prohlídka expozice k dějinám Opavy, komentovaná prohlídka kostela                 

sv. Václava a dominikánského kláštera, putování za osobnostmi Opavy, atd.). Lhotský mlýn 

letos přichází s velice zajímavým tématem - Den mobilit, kde hodlá svým návštěvníkům, 

ukázat mnoho dopravních prostředků a dalších možností cestování. Cyklistická akce                   

na elektrokolech započne v 11:00. Dále zde bude doprovodný program: cyklo trenažery, 

závod dětí na kolečkových bruslích, modely terénních automobilů, projížďky na ponících              

a koních, ale také návštěva Muzea mlynářství (Popek 2014). 

3.3. Návštěvnost 

Ubytovací zařízení se v tomto mlýně dělí na dvě kategorie, penzion a konírna. 

Vytíženost obou ubytovacích kapacit je popsána v tabulce č. 3. Penzion bude v letošním létě 

v provozu již třetí sezónu, zatímco konírna je o rok mladší. Penzion je hosty více využíván, 

jelikož nabízí vyšší ubytovací standard a možnosti stravování se v rámci budovy. Vzhledem 

k tomu, že areál nabízí mnoho akcí a kongresové využití, je navštěvován především hosty 

z České republiky. Zahraniční hosté ubytování také využívají a jedná se především o občany 

Slovenska, Německa, Polska, Anglie či Rakouska. Nejvíce jsou rezervovány pokoje na dvě 

noci. V případě přespání na jednu noc se většinou jedná o obchodní zástupce firem, kteří 

dojíždějí do regionu na jednání či školení, a často se vracejí (Popek 2014).  
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Tabulka č.  3 Počet hostů ubytovaných v penzionu a konírně Mlýnu U vodníka Slámy (Popek 2014) 

 2012 2013 2014 (do 31. 3. 2014) 

Penzion 348 362 182 

Konírna - 227 89 

 

V areálu Mlýnu U vodníka Slámy je každoročně pořádáno několik akcí pro veřejnost, 

které se periodicky opakují každý rok (Vítání jara, Neckyáda a gulášfest, Divadelní festival, 

Den pro ženu, Jezdecké hobby závody, Den s koňmi a Václavem Vydrou, Československý 

pohár vznášedel a Vánoční jarmark). Na více jak 80 % je vstup zdarma, tudíž není vedena 

přesná evidence návštěvníků. Mlýn U vodníka Slámy však má orientační návštěvnost, která 

se na jarmarcích pohybuje okolo 600-1000 návštěvníky, Československý pohár vznášedel 

během dvou dnů navštívilo cca 1200 návštěvníků a akce s Václavem Vydrou jsou 

nejnavštěvovanější – objevuje se zde až 2500 návštěvníků (Popek 2014). 
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4. Příprava exkurze „Za mlynářstvím Slezska“ 

Exkurze Po stopách mlynářství Háje ve Slezsku je ojedinělou svého druhu. Je nabízena 

v rámci Mlynářského balíčku Mlýnu U vodníka Slámy, který zahrnuje na osobu ubytování 

na dvě noci se snídaní v Konírně, komentovaná exkurze Po stopách mlynářství Háje ve 

Slezsku, vstup do Slámova muzea mlynářství a vstup na Den mobilit (v rámci akce Otevírání 

turistické sezóny Slezsko 2014). Pokoje jsou dvoulůžkové s možností jedné přistýlky/dětské 

postýlky. V ceně ubytování je také zahrnuto parkovné v areálu Mlýna U vodníka Slámy                  

a internetové připojení (WIFI). Děti ve věku 6-15 let v rámci přistýlky s 50% slevou.                     

Do šesti let věku zcela zdarma.  

 

Termín: 9. – 11. 5. 2014 

Cena: 1 099 Kč/os/2 dny 

 

 Komentovaná exkurze bude probíhat v sobotu 10. 5. 2014 v 9.00, 13.00, 17.00 hod. 

a v neděli v 9.00. Exkurze bude trvat cca 3 hodiny a její délka je asi 10 km, u každé zastávky 

je informační tabule, u které bude prováděn výklad. Po celou dobu exkurze (obr. 12) bude 

hosty provázet kvalifikovaný průvodce a na konci bude k dispozici auto, pro hosty, kteří se 

budou chtít vrátit. Turisté, kteří budou chtít ještě zůstat, mohou navštívit nedaleké městečko 

Dolní Benešov, který je vzdálen cca 4 km. Jedná se o bývalé zámecké město, kde dnes 

můžete navštívit zámek, jehož jádro je z 16. století a přilehlý park, který je anglického typu 

a byl založen na přelomu 19. a 20. století [3]. Další zajímavostí je zde národní přírodní 

památka Zábřežské louky. Jedná se o rašelinné louky s význačnými mokřadními 

společenstvy rostlin, které jsou typické pro oblast [4]. Necelé 2 km od Jilešovic pak 

návštěvníci mohou navštívit obec Kozmice, kde za zhlednutí stojí Kolečkův mlýn, který byl 

postaven v roce 1845. Rodina Kolečků v roce 1928 přestavěla mlýn na válcový 

s Francisovou turbínou. V roce 1991 byl mlýn navrácen rodině a v roce 1997 v mlýně vznikla 

malá vodní elektrárna, která funguje dodnes. Mlýn se využívá jako výrobna krmných směsí 

[5]. Zpět do Mlýna U vodníka Slámy se poté návštěvníci mohou vrátit vlakem, který jezdí 

každou hodinu vždy dvě minuty před celou až do posledního spoje ve 20.58.   
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Obr.  12 Exkurze Za mlynářstvím Háje ve Slezsku [2] 

4.1. Propagace  

 Vzhledem k tomu, že mlynářská stezka tohoto druhu je v kraji neobvyklá, proto bude 

věnována zvýšená pozornost dostatečné propagaci. Samotná stezka, která se týká naučných 

tabulí, jež budou zhotoveny ze dřeva s informacemi svařenými do fólie, aby se zajistila jejich 

dlouhodobá výdrž. Taktéž bude stezka zakreslena do internetové databáze Naučné stezky             

v České republice (stezsky.unas.cz) a v tištěné podobě se stane součástí již známých stezek 

po Háji ve Slezsku a okolí - Hájecké chodníčky. Naučné tabule i aktuálnost informací bude 

pod dozorem obce Háj ve Slezsku. 

 Pobytový balíček potom bude inzerován v tisku - po dobu 4 týdnů před konáním akce 

v Magazínu ONA DNES (MF DNES), kde bude vytištěna pozvánka formátu A5.                           

V regionálním měřítku poté bude v tisku Deník po dobu 2 měsíců inzerována pozvánka. 

Dále je tento pobyt inzerován na webových stránkách Mlýnu U vodníka Slámy 

(www.uslamy.cz) od doby uvea na ubytovací databázi www.booking.com. Pro hosty, kteří 

využijí nabídky a pobyt zaplatí s předstihem 21 dní, bude na pokoji při příjezdu nachystána 

láhev sektu a drobná pozornost.  
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4.2. Trasa exkurze 

Trasa začíná v areálu Mlýna U vodníka Slámy (Háj ve Slezsku - Lhota), kde se také 

návštěvník dozví první informace. Vzhledem k tomu, že je trasa určena také pro rodiny               

s dětmi, bude během trasy pro děti připraven speciální program - hledání mlýnského nářadí. 

Toto nářadí (drobné makety mlýnského kola, ošatky či mlýnku) bude rozmístěno po cestě             

a každé dítě, které do mlynářského bloku (děti dostanou od průvodce) zapíše všechna, bude 

po mlynářsku odměněno. 

 

Mlýn U Vodníka Slámy – Zámecký mlýn Smolkov 

Výklad u tohoto mlýnu bude zaměřen na historii (kapitola 2.6.3.), především rodu 

Havlíčků, jejichž vlastnictví mlýn nejvíce poznamenalo, což bude také na první naučné 

tabuli (příloha 1). Turisté si zde budou moci vyzkoušet své znalosti mouky, jelikož zde                  

na ně bude čekat mlynář s dózami naplněnými různými druhy mouky či zbytků po mletí. 

Odtud návštěvníci půjdou k Zámeckému mlýnu Smolkov, nebo spíše k místu, kde stál, a kde 

dnes najdeme pouze vodní náhon. První část trasy je dlouhá pouhé dva kilometry a výškový 

rozdíl je 7 m (obr. 13).  

 

Obr.  13 Výškový profil trasy Lhota – Smolkov [6]. 

Na konci první části nás čeká druhá naučná tabule (příloha 2), kde si návštěvníci budou 

moci prohlédnout historické fotografie mlýnu a vodního náhonu (obr. 14), jež je dnes 

jediným pozůstatkem po Zámeckém mlýnu, a slouží jako zavodňovací kanál místnímu 

zahradnictví. Mlýn byl součástí smolkovského zámku, který na začátku 18. století vznikl                

na místě bývalé tvrze. Tento barokní zámek prošel klasicistními úpravami v 19. století, ale 
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majitelé (Mitrovští z Nemyšle) zde nesídlili. Dnes se v zámeckém komplexu nachází Dům 

pro seniory Ludmila, který využívá všech tří zámeckých budov a rozsáhlé zahrady.                 

Na obr. 15 lze vidět stav v roce 1945 a rekonstruovaný zámek dnes. I zde bude doprovodný 

program, tentokrát se bude jednat o silovou činnost. K dispozici zde bude vodní kolo, které 

bude potřeba roztočit. Zde se prokáže pozornost posluchačů, tedy zda dokáží rozpoznat typ 

vodního kola, tedy i způsob roztáčení. 

 

 

 

Obr.  15 Smolkovský zámek v roce 1945 [7] a dnes [8]. 

 

Zámecký mlýn Smolkov – Chabičovský mlýn 

Druhá část exkurze měří cca 3,5 km a jako u první části není terén nikterak náročný 

(obr. 16). Účastníci po cestě budou moci vidět památník Vladislava Vančury, spisovatele              

Obr.  14 Vodní náhon (Skuhrová 2014) 
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a národního umělce, pamětní desku na rodném domě Antonína Vaška (obr. 17). Zastávka             

u chabičovského mlýna (návštěvníci budou moci vstoupit do průmyslového areálu, aby byla 

umožněna prohlídka budov mlýnu) bude opět doplněna výkladem o jeho historii (kapitola 

2.6.2.) a naučnou deskou (příloha 3), kde budou ke zhlednutí historické fotografie. 

Chabičovský mlýn je dnes průmyslovým objektem, a tudíž zde místo ukázky mlynářské 

práce, budou návštěvníci moci ochutnat domácí chleby, jež každý byl pečen z jiného typu 

mouky, o kterých se již dozvěděli na první zastávce. Tímto odpočinkovým programem 

budou provádět dívky v dobových krojích. 

 

Obr.  16 Výškový profil trasy Smolkov – Chabičov [9] 

 

 

 

Obr.  17 Památník Vladislava Vančury a pamětní deska Antonína Vaška [10] 
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Chabičovský mlýn – Jilešovický mlýn 

Poslední část exkurze Po stopách mlynářství vede k Jilešovickému mlýnu, který je 

v dnešní době využit jako obydlí, na rozdíl od účelů dalších navštívených mlýnů                    

(Mlýn U vodníka Slámy – rekreace, Zámecký mlýn Smolkov – nedochován, Chabičovský 

mlýn – průmyslové využití). Stejně jako u předchozích mlýnů i lze se vyskytuje naučná 

tabule, kde opět budou ke zhlédnutí fotografie jak historické, tak současné. Cesta 

k Jilešovickému mlýnu je nejdelší z celé exkurze – cca 4 km (obr. 18). Také je nejnáročnější, 

jelikož se zde nachází Jilešovický kopec, který je dlouhý skoro 1 km a počáteční nadmořská 

výška je zde 222 m, zatímco koncová je 257 m. Klesání na opačné straně kopce směrem ke 

mlýnu je o trochu větší a činí 40 m. Výklad průvodce je zaměřen na historii (kapitola 2.6.1.). 

Na posledním stanovišti exkurze u čtvrté naučné tabule (příloha 4) bude čekat mlynář z první 

zastávky, který dětem rozdá odměny za nasbírané mlynářské nářadí. A u splavu poblíž 

mlýnu jim řekne pověst o vodníku Slámovi, kterou vzhledem k síle a zvučnosti vody, „chce 

slyšet každý znovu“ (Svěrák, Smoljak 1976). 

 

Obr.  18 Výškový profil trasy Chabičov – Jilešovice [11] 

Exkurze Po stopách mlynářství Háje ve Slezsku desetikilometrová trasa, která vychází 

z Mlýna U vodníka Slámy. Po celou cestu je prohlídka komentovaná proškoleným 

průvodcem a doplněna naučnými tabulemi, které byly vytvořeny speciálně pro tuto exkurzi. 

Vzhledem k tomu, že je exkurze vhodná také pro rodiny s dětmi, je zde i pro ně připraven 

bohatý program, který jim naučnou procházku po krásné krajině obohatí. Balíček, který 

Mlýn U vodníka Slámy pro své návštěvníky nachystal, je tak lákovou možností, jak strávit 

příjemný víkend v přírodě s bohatým programem.   
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5. Závěr 

Předložená bakalářská práce byla zaměřena na vznik mlynářství a jeho vývoj                  

od prvních drobných mlýnů v antickém Řecku, až po vodní kolo situované v České 

republice.  

 Turistická památka Háj ve Slezsku – Lhota, neboli Mlýn U vodníka Slámy, je 

stěžejním bodem pro tuto práci. Lze zde nalézt historii mlýnu, ale i jeho dnešní využití, které 

je velmi důležité pro cestovní ruch v rámci regionu. Po dobu 2,5 let, co je mlýn v provozu, 

zde spalo přes 1200 hostů, kteří z většiny byli obchodní zástupci firem, jež pořádaly                

ve mlýně školení nebo jednání. Akce, které mlýn každoročně pořádá, jsou ročně 

navštěvovány více jak 7000 turisty, což je velké množství, jelikož informační centrum 

v Opavě, okresním městě, bylo navštíveno cca 40 000 turisty.  

 Mlýn je kromě akcí pro veřejnost, či firemních školení, vyhledávaným místem také 

jako svatební místo, jelikož sál v mlýnské budově pojme mnoho lidí a pro obřad se zda 

nachází mnoho zajímavých variant. Vzhledem k blízkosti od Ostravy i Opavy, výhodné 

cenové nabídce, ale i romantickému prostředí, se Mlýn U vodníka Slámy může pyšnit téměř 

zaplněným kalendářem pro následující rok, 2015. 

 Navrhovaná exkurze, která vychází z lhotského mlýnu, je další cestou, jak                

Mlýn U vodníka Slámy a celou obec Háj ve Slezsku, dostat do podvědomí lidí, a zvýšit tak 

návštěvnost. V času budoucnosti snad také rozšířit areál a stát se turistickým centrem            

pro hosty nejen z celé České republiky, ale také z okolních států. 
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