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Abstrakt 

 

 Tato předložená práce se zabývá větrnými mlýny na Opavsku a jejich vztahem ke 

geomorfologii. Bakalářská práce je zaměřena na geomorfologickou stavbu území okresu 

Opava, charakteristiku podnebí a větrných poměrů na Moravě a ve Slezsku. Zkoumá také 

význam větrných mlýnů pro lidskou společnost, jejich historii a výskyt v českých zemích. 

Práci zakončuje kapitola nazvaná naučná stezka Opavskem. Jednotlivé části jsou doplněny 

barevnými obrázky a přílohami. Dosažené výsledky společně s dalšími možnostmi 

rozšíření bakalářské práce jsou shrnuty v závěru.  
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Abstract 

 

 This submited paper is concerned with windmills in Opava region and their relation 

to geomorphology. Bachelor paper is focused on geomorphological structure of Opava 

region area, climate characteristics and wind situation in Moravia and Silesia. Also it 

examines for windmill interest to human society, their history and presence in Bohemia. 

Paper ends with chapter named Opava region cognitive tour. Several parts are 

complemented with colour pictures and appendices. Achieved results among with other 

potential extension of my work are summarized in conclusion. 
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 Geomorphology, climate characteristics, scenery nature, Opava region, relief, wind 

speed, wind force, wind direction, windmills. 
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1. Úvod 

 

 Zadání mé bakalářské práce nese název Větrné mlýny na Opavsku a jejich vztah ke 

geomorfologii . 

 V této práci bych chtěla přiblížit větrné mlýny jako takové, jejich historii a vývoj, 

určit jejich význam pro lidskou společnost a zohlednit faktory, které ovlivňovaly jejich 

výstavbu na území Opavska, včetně geomorfologické stavby krajiny. 

 V neposlední řadě bych chtěla podniknout naučnou stezku po regionu a vybrat a 

zdokumentovat místa, která nám umožní poznání historie a charakteristiky nejen větrných 

mlýnů, ale i zdejší malebné krajiny. 

 Jednotlivé části pak budou doplněny barevnými obrázky a přílohami a výsledky 

společně s dalšími možnostmi rozšíření bakalářské práce budou shrnuty v závěru. 
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2. Geomorfologická stavba zájmového území 

 

2.1. Území okresu Opava 

 

 Území okresu Opava náleží k provinciím Česká vysočina, Středočeská vysočina, 

Středoevropská nížina a Západní Karpaty (Tab.1).  

 

Tab.1. Regionální členění okresu Opava [1] 

 

Provincie Soustava Podsoustava Celek Podcelek 

Česká vysočina Sudetská Východní 

Sudety 

Nízký Jeseník Stěbořická 

pahorkatina 

Domašovská 

vrchovina 

Vítkovská 

vrchovina 

Bruntálská 

vrchovina 

Středoevropská 

nížina 

Středoevropské 

nížiny 

Slezská nížina Opavská 

pahorkatina 

Hlučínská 

pahorkatina 

Pootavská 

nížina 

Západní 

Karpaty 

Vněkarpatské 

sníženiny 

Severní vněkarp. 

sníženiny 

Ostravská pánev - 

 

 

 Uvedené jednotky se vyznačují charakteristickými znaky. Povrch opavské 

pahorkatiny je mírně zvlněný, výškové rozdíly jsou relativně malé. Význačným 

morfologickým prvkem jsou náporové morény severského ledovce v Hlučínské 

pahorkatině.  
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 Na území okresu Opava je Nízký Jeseník členitou vrchovinou, která dosahuje 

největší výšky při jihozápadní hranici okresu (Červená Hora, 749 m n. m.). Celkově se 

povrch mírně uklání k východu.  

 Hlavními rysy reliéfu jsou plošiny, široce zaoblené hřbety na rozvodích, různě 

zaoblená údolí, četná asymetrická údolí a kotliny.  

 Vodní toky sledují na území okresu Opava hlavně dva dominantní směry: směr 

severozápadní – jihovýchodní a směr severovýchodní – jihozápadní (geologická 

predispozice: zlomy, vrstevnatost kulmských hornin). Převládajícími geomorfologickými 

strukturami jsou právě údolí severozápadních směrů. Vodní toky směrů severozápadních 

jsou výrazněji zastoupeny v prostoru mezi Opavou a Melčí. Hluboce zaříznuté údolí 

Moravice silně meandruje zejména v úseku od Starých Lubic až ke Hradci nad Moravicí a 

od Podhradí pak sleduje směr severovýchodní. Pravoúhlé ohyby jsou výrazné zejména u 

řeky Moravice.  

 Výrazný průlomový úsek údolí vodních toků je jižně od Opavy na několika 

lokalitách.  

 K výrazným geomorfologickým celkům patří zlomové svahy na linii Mladecko – 

Hlučínsko – Martinov [1]. 

 

2.2.  Regionálně – geologická charakteristika 

 

 Na území okresu Opava (Obr.1) jsou zastoupeny horniny čtvrtohorního (kvartérní), 

třetihorního (terciérní) a prvohorního (paleozoické) stáří.  

 V prvohorách (paleozoiku) vznikala na území okresu spodněkarbonská souvrství 

drob, prachovců a jílovitých břidlic. Jednotlivá souvrství se liší svojí litologickou povahou 

(to je kvantitativním zastoupením horninových typů uvedených výše). Podle geologických 

kritérií bylo vyčleněno souvrství hradecko – kyjovické  (ve kterém se střídají droby a 

jílovité břidlice za převahy drob nad břidlicemi), v jejich podloží se nachází souvrství 

moravické (podobné střídání drob, prachovců a jílovitých břidlic, ale převaha jílovitých 

břidlic nad drobami). Tato souvrství jsou zvrásněna, v prostoru však dochází k vlnovitým 

změnám směru sklonu vrásových os.  

 Celý komplex spodněkarbonských souvrství byl v průběhu vrásnění a v pozdějších 

etapách vývoje porušen několika systémy dislokací (zlomů) a několika generacemi puklin. 
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 Sítí zlomů docházelo ke vzniku blokové stavby, k pohybům jednotlivých bloků ve 

směrech subhorizontálních i přibližně vertikálních. Všechny uvedené procesy měly vliv na 

variabilní kvalitu horninových typů, na charakter zvětrávacích procesů, na pozici ložisek 

užitkových nerostných surovin a průběh geomorfologických procesů.  

 V permu a v druhohorách byla na území okresu Opava souš. Svrchnokarbonské 

vrstvy jsou uhlonosné a zasahují na území okresu v jeho východní části. Na několika 

místech se vyskytují třetihorní slíny a jíly. V třetihorách došlo také k výlevům bazických 

láv (čediče olivinické, nefelinický bazalt, olivinický nefelinit). V této souvislosti jsou 

známou lokalitou Otice.  

 V nejmladším geologickém období (holocén) se ukládaly zejména sedimentární 

horniny, jako jsou štěrky, písky, hlíny a jíly, které tvoří výplně nejnižšího údolního stupně 

větších vodních toků.  

 V průběhu pleistocénu se ukládaly ledovcové uloženiny (glacigenní), kdy se 

střídaly chladnější a teplejší doby ledové (glaciály a interglaciály). Produktem procesu 

činnosti ledovců je soubor ledovcových sedimentů halštrovského a zejména sálského 

zalednění. Jsou to především uloženiny bazální tvořené morénami, písky a štěrkopísky, 

značně nevytříděnými.  

 Sedimenty jezer dotovaných tajícím ledovcem jsou jemnozrnné písky s variabilním 

a malým podílem štěrkové frakce (Otice, Kravaře, Píšť). Uloženiny vodních toků tajícího 

ledovce patří do skupiny štěrkopísků (sedimenty glacifluviální). Dokladem zalednění 

tohoto území a soufků jsou nálezy takzvaných bludných balvanů severských žulových 

hornin [1]. 

 V následující kapitole jsou popsány klimatické poměry na Opavsku, větrné poměry 

na Moravě a ve Slezsku a uvedu studii o nárazech větru v dané lokalitě.  
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Obr.1. Výřez z geologické mapy GM 1:500 000 [2] 
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3. Klimatické poměry 

 

3.1. Podnebí Opavska 

 

Z hlediska podnebí řadíme Opavsko mezi mírně teplé oblasti. Průměrné roční 

teploty se pohybují kolem 8º C, počet dní se sněhovou pokrývkou je 60-80, počet letních 

dní se pohybuje mezi 40-50, průměrný úhrn srážek dosahuje cca 640 mm.  

 Podnebí Opavska je podmíněno především polohou republiky v mírném pásu mezi 

Atlantickým oceánem a východní Evropou. Podnebí je kontinentální, avšak dosti 

proměnlivé s občasnými výkyvy teplot a srážek. Detailní rysy podnebí opavského okresu 

určuje jeho poloha na východ od masivu Hrubého Jeseníku a na sever do Slezské nížiny. 

V důsledku toho bývá na Opavsku stav počasí často odlišný od stavu počasí na Moravě a 

v Čechách a shoduje se více s počasím polské části Slezska [3]. 

 

3.2. Větrné poměry na Moravě a ve Slezsku 

 

 Výskyt větrných mlýnů je závislý na vodohospodářských podmínkách dané 

lokality. Platí zde pravidlo, že větrné mlýny vznikaly především v místech s nedostatkem 

vodní energie v povrchových tocích nebo naopak v místech s častými povodněmi.  

 Další důvod výskytu můžeme najít v souvislosti s větrnými poměry (Obr.2). Větrné 

mlýny mohly vznikat pouze v místech s příznivými větrnými poměry a s příhodným 

utvářením terénu. Pro větrný mlýn v tom případě není rozhodující rychlost větru, ale 

především převládající směr vanutí, jeho četnost a bezvětří.  

 Na velké části území Česka jsou větrné podmínky pro stavbu mlýnů poměrně 

dobré, a proto se tu také dost často s větrnými mlýny setkáváme. Bezvětrných dnů na 

Moravě a ve Slezsku je zhruba 25 % až 33 %. Vichřice jsou poměrně řídké a důmyslná 

konstrukce větrného mlýna jim vzdoruje. Není náhoda, že nejintenzivnější výskyt větrných 

mlýnů je v Moravské bráně, která přímo zprostředkovává vyrovnání tlakových poměrů 

sousedních oblastí prouděním vzduchu. Také ve Slezsku, na Hané a v ostatních přilehlých 

oblastech je dostatek vzdušných proudů, nejčastěji západních, jihozápadních a 

severovýchodních. V Hornomoravském úvalu mají převahu větry severní, větry západní, 

západojižní a západoseverní, které tvoří asi 40 %, východní jen 16 %. Ve stanici Kroměříž 
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je také pozorována převaha větrů západních a severních.V okolí Opavy připadá přes 50 % 

na větry západní a severní, 25 % na bezvětrné dny a pod 25 % na větry směrů východních 

a jižních [4]. 

 

 

 

Obr.2. Převládající větry na Moravě a ve Slezsku [12] 

 

3.3. Zjištěné údaje o směru a rychlosti větru 

 

 Ze zjištěných údajů vyplývá, že v otevřených nížinách a úva1ech, ale i v mírně 

zvlněných pahorkatinách do nadmořských výšek 300 m je průměrný převládající směr 

větru blízký západnímu směru. V podhůřích a v horských oblastech je proudění vzduchu 

ovlivňováno tvarem reliéfu. Ve vrcholových částech pohoří převládá opět západní směr. 

Na Českomoravské vrchovině se přízemní proudění vzduchu v zásadě neodchyluje od 

západního směru. Horská hradba Karpat odchyluje pak směr větru téměř o 45°, takže již ve 

Vyškovském úvalu a v Moravské bráně převládá jihozápadní proudění. Od jihozápadního 

směru se proudění vzduchu odchyluje v údolích Jeseníků a Beskyd, kde se však značně 

uplatňují místní údolní systémy vzdušného proudění. Průměrná rychlost větru pro oblast 
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Moravy a Slezska 3,2 m/s je v souladu s celkovým ubýváním větrné rychlosti v Evropě od 

západu k východu.  

 

 

 

Obr.3. Výskyt bezvětří na Moravě a ve Slezsku [12] 

 

 Četnosti výskytu případů s bezvětřím (Obr.3) (tj. případu, kdy rychlost větru 

nedosahuje 0,5 m/s) zpracoval Calábek in Vařeka (1982) podle údajů v Tabulkách Podnebí 

ČSSR. Kartograficky je zachytil na mapě Četnosti výskytu bezvětří v rozmezí 11-30 %. 

Jsou tam vzaty za normální, četnosti bezvětří do 10 % jako podnormální, nad 30 % jako 

nadnormální.  

 V moravských krajích tak vymezil oblasti s nadnormálním výskytem bezvětří v 

orograficky chráněných závětrných polohách v jižní části Českomoravské vrchoviny (okolí 

Dačic), ve východní části Českomoravské vrchoviny v pásmu severojižního směru podél 

linie Bystřice nad Pernštejnem - Náměšti nad Oslavou - Rouchovany, v severozápadní a 

severovýchodní části Hornomoravského úvalu s přilehlou oblastí Nízkého Jeseníku 

(Prostějov, Město Libavá), v jihovýchodním podhůří Ždánického lesa (Klobouky, 

Mutěnice) a na Ostravsku [4]. 
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 Oblasti s podnormálním výskytem bezvětří zaujímají především nejvyšší horské 

polohy Jeseníků, Rychlebských hor, Beskyd, Javorníků a Bílých Karpat, návětrné polohy 

horských pásem (podhůří Bílých Karpat, Vizovické vrchy, podhůří Beskyd, Chřiby, 

Litenčické vrchy, Pavlovské vrchy, severní část Drahanské vrchoviny) a oblasti, kde je 

sklon terénu shodný s převládajícími směry větrů bez větších horských překážek 

(jihozápadní část Českomoravské vrchoviny, jižní část Hornomoravského úvalu a jižní část 

Dyjskosvrateckého úvalu).   

 Porovnáme-li mapu četnosti bezvětří s výskytem větrných mlýnů na Moravě a ve 

Slezsku, jejichž zvlášť výrazné soustředění je v okolí Moravské brány, v severním podhůří 

Nízkého Jeseníku, v jižní části Hornomoravského úvalu, ve Vyškovské bráně, v jižním 

podhůří Ždánického lesa a na Drahanské vrchovině, vidíme, že největší soustředění 

větrných mlýnů se v zásadě shoduje s oblastí podnormálního výskytu bezvětří, tedy 

s oblastí relativně stálých větrů.   

 Stavitelé větrných mlýnů, třebaže neměli k dispozici potřebné klimatologické 

charakteristiky daných lokalit, byli na základě svých dlouholetých zkušeností spojených s 

pozorováním přírody dobře seznámeni s větrnými poměry a větrné mlýny zakládali na 

místech poměrně stálých, pravidelných a rovnoměrných větrů dostatečné síly [12]. 

 

3.4. Proč se větrné mlýny přemísťovaly 

 

 V odborné literatuře nacházíme jen nepatrné zmínky o stěhování a převážení 

větrných mlýnů, ačkoliv bylo hodně rozšířeno, především na Moravě a ve Slezsku, kde 

vždy převládaly větrné mlýny dřevěné, protože jen tyto mlýny se daly přemísťovat.  

Důvody k převážení z jedné vesnice do druhé byly hlavně sociální: špatné výdělky 

nutily mlynáře k vyhledávání jiných vesnic, jindy byly příčinou stěhování špatné 

povětrnostní podmínky, někdy rozhodl sňatek či jiné důvody.  

Majitel při výběru nové polohy k postavení větrného mlýna dbal na to, aby mlýn 

stál na pokud možno nejvyšším místě otevřeném všem větrům a dále od lesů a stromů, 

křovin, budov a kopců a zároveň co nejblíže vesnice.  

Rozhodně bylo levnější starý mlýn z důvodů stěhování přemístit a opravit, než-li 

stavět nový.  
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Technika přemísťování byla dvojí: při převážení na delší vzdálenosti se mlýn úplně 

rozebral, na kratší vzdálenosti jej vezli „na válcoch“.  

Jestliže se jednalo o přesunutí mlýna na kratší vzdálenost, celý větrný mlýn páčidly 

nadzvedli, pod základní kříž vsunuli dřevěné válečky a po masivních dubových fošnách 

tahem koní byl celý větrný mlýn posunován na určené místo (jednalo se tedy o tzv. 

přemísťování „na válcoch“).  

Při převážení na delší vzdálenosti z jedné obce do druhé často figuroval důvod 

prodeje mlýna. Cena větrných mlýnů byla různá, rozhodujícím faktorem byl stav a 

prosperita mlýna, v neposlední řadě také majetek náležející k mlýnu. Výše ceny se 

pohybovala obvykle od tisíce do tří tisíc zlatých, po první světové válce se platila jen 

hodnota dřeva.  

Ve druhé polovině 19. století se ve větrných mlýnech už více jen šrotovalo. Tato 

nová funkce větrných mlýnů vyhovovala širšímu okruhu spotřebitelů. I větší sedláci 

přiváželi do větrného mlýna obilí na šrotování, protože tvrdili, že šrot byl mnohem lepší, 

nebyl „spálený“ jako z jiného mlýna.  

 Zavádění elektrických šrotovníků zasadilo větrným mlýnům poslední ránu. Zatímco 

klasické typy větrných mlýnů z rovin a podhůří zakončovaly svůj provoz, začaly se 

budovat malé větrné mlýnky v horských oblastech, kde nahrazovaly primitivní techniku 

šrotování obilí [4]. 

 

3.5. Nárazy větru  

 

 Pro představu o nárazech větru jsem si zvolila tři období, ve kterých je zachyceno 

jakou silou proudily větry na Opavsku a v jeho blízkém okolí, nejprve v historii a poté v 

současnosti. 

 

3.5.1. Nárazy větru v letech 1946-1953 

 

 Na následujících obrázcích kroužek uprostřed znázorňuje nepřetržité měření 

bezvětří za určité období v procentech a válečky označují rychlost větru v metrech za 

vteřinu v Beaufortově stupnici (Tab.2), které se měří v milimetrech podle měřítka 1: 1 000 
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000 (1 mm se rovná 1 %). Na těchto obrázcích tedy můžeme pozorovat relativní četnost 

směrů a síly větru v roce 1946-1953.  

 

Tab.2. Beaufortova stupnice [upraveno] 

 

 

Rychlost m/s Beaufortův 
stupeň 

Označení a rozpoznávací znaky 

rozpětí průměr 
0 Bezvětří; kouř stoupá  kolmo vzhůru 0,0 – 0,2 0 
1 Vánek; směr větru je poznatelný podle 

pohybu kouře, vítr však neúčinkuje na 
větrnou korouhev 

0,3 – 1,5 1 

2 Slabý vítr; vítr je cítit ve tváři, listy 
stromů šelestí, obyčejná korouhev se 
začíná pohybovat 

1,6 – 3,3 2 

3 Mírný vítr; listy stromů a větvičky 
v trvalém pohybu, vítr napíná 
praporky 

3,4 – 5,4 4 

4 Dosti čerstvý vítr; vítr zdvihá prach a 
kousky papíru, pohybuje slabšími 
větvemi 

5,5 – 7,9 7 

5 Čerstvý vítr; listnaté keře se začínají 
hýbat, na stojatých vodách se tvoří 
menší vlny se zpětnými hřebeny 

8,0 – 10,7 9 

6 Silný vítr; vítr pohybuje silnějšími 
větvemi, telegrafní dráty sviští, 
používání deštníku se stává 
nesnadným 

10,8 – 13,8 12 

7 Prudký vítr; vítr pohybuje celými 
stromy, chůze proti větru je obtížná 

13,9 – 17,1 16 

8 Bouřlivý vítr; vítr ulamuje větve, 
chůze proti větru je normálně 
nemožná 

17,2 – 20,7 19 

9 Vichřice; vítr způsobuje menší škody 
na stavbách (strhává komíny, tašky a 
břidlice ze střech) 

20,8 – 24,4 23 

10 Silná vichřice; vyskytuje se na 
pevnině zřídka, vyvrací stromy, 
přináší škody bydlištím 

24,5 – 28,4 27 

11 Mohutná vichřice; vyskytuje se velmi 
zřídka, působí rozsáhlá zpustošení 

28,5 – 32,6 31 

12 Orkán; ničivé účinky 32,7 a více 33 
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 Za období červenec-srpen (Obr.4) z obrázku vyplývá, že nejsilnější větry vály 

v tomto období na Opavsku severním směrem a to 18,5 %. Podle Beaufortovy stupnice cca 

4,2º, což je rozpětí 5,5-7,9 m/s označující dosti čerstvý vítr; vítr zdvihající prach a kousky 

papíru, pohybující slabšími větvemi. Počet bezvětrných dnů byl 34 %.  

 

 

 

Obr.4. Relativní četnost směrů a síly větru v létě (červenec – srpen) [5] 

  

 Severní směr dosahoval hodnoty 21 %, cca 4,3º Beaufortovy stupnice vyjadřující 

rozpoznávací znaky dosti čerstvého větru; větru zvedajícího prach a kousky papíru, 

pohybujícího slabšími větvemi.  

 Jihozápadní směr měl hodnoty 28 %, cca 4,7º Beaufortovy stupnice s průměrnou 

rychlostí 7 m/s, se stejnými rozpoznávacími znaky jako období předešlé. Počet 

bezvětrných dnů byl 23,7 %.  

 Na obrázku níže (Obr.5) vidíme, že nejsilnější větry vály v období prosinec – únor 

na Opavsku severním a jihozápadním směrem.  
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 Severní směr dosahoval hodnoty 21 %, cca 4,3º Beaufortovy stupnice vyjadřující 

rozpoznávací znaky dosti čerstvého větru; větru zvedajícího prach a kousky papíru, 

pohybujícího slabšími větvemi.  

 Jihozápadní směr měl hodnoty 28 %, cca 4,7º Beaufortovy stupnice s průměrnou 

rychlostí 7 m/s, se stejnými rozpoznávacími znaky jako období předešlé. Počet 

bezvětrných dnů byl 23,7 %.  

 

 

 

Obr.5. Relativní četnost směrů a síly větru v zimě (prosinec – únor) [5] 

 

 Celé měřené období leden-prosinec (Obr.6) ukazuje, že nejsilnější vítr vál 

jihozápadním směrem svými 18,5 % a severním směrem dosahoval stejných hodnot 

měření.  

 Podle Beaufortovy stupnice cca 4,2º na sever a 4,4º na jihozápad, což je rozpětí 5,5-

7,9 m/s označující dosti čerstvý vítr; vítr zdvihající prach a kousky papíru, pohybující 

slabšími větvemi. Počet bezvětrných dnů za celé toto období bylo 7,9 % [5]. 
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Obr.6. Relativní četnost směrů a síly větru za období leden – prosinec [5] 

 

3.5.2. Nárazy větru v současnosti 

 

 V této podkapitole jsou uvedeny výpočty díky softwaru VAS 1.2 UFA AVČR 

Větrný atlas České republiky. Software pracuje na principu vložení dat zeměpisné šířky a 

délky, následné nadmořské výšky a dopracuje se k výpočtu proudění větru ve výšce 10 

metrů nad zemí. Je to průměrné proudění větru za rok s ohledem na předpokládanou 

odchylku, která je dána reliéfem a jeho změnami. Vypočtené hodnoty jsou zaznamenány 

v tabulkách níže (Tab.3, Tab.4, Tab.5, Tab.6). 

 Z daných údajů vyplývá, že ve všech měřených místech vane vítr zhruba stejnou 

silou. Byl to zjevně důvod, proč se v těchto lokalitách stavěly větrné mlýny a otáčely jejich 

lopatky.  

 V následující kapitole se budu zabývat významem větrných mlýnů pro lidskou 

společnost. 
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Tab.3. Proudění větru v deseti metrech nad zemí pro dané souřadnice [originál] 
 

Větrný mlýn v Bravinné 
Zeměpisné souřadnice 49º 45  ́ 17º 57  ́
Gaussovy souřadnice 3686345 5482947 
Nadmořská výška 380 m n. m. 
Rychlost větru 10 m nad zemí 3,5 m/s 
Předpokládaná chyba 0.8 m/s 

 

 

Tab.4. Proudění větru v deseti metrech nad zemí pro dané souřadnice [originál] 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.5. Proudění větru v deseti metrech nad zemí pro dané souřadnice [originál] 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.6. Proudění větru v deseti metrech nad zemí pro dané souřadnice [originál] 

 

 

Větrný mlýn v Cholticích 
Zeměpisné souřadnice 49º 55  ́ 17º 43  ́
Gaussovy souřadnice 3675836 5493731 
Nadmořská výška 350 m n. m. 
Rychlost větru 10 m nad zemí 3,2 m/s 
Předpokládaná chyba 0.8 m/s 

Větrný mlýn v Hlavnici 
Zeměpisné souřadnice 49º 55  ́ 17º 43  ́
Gaussovy souřadnice 3675836 5493731 
Nadmořská výška 388 m n. m. 
Rychlost větru 10 m nad zemí 3,4 m/s 
Předpokládaná chyba 0.8 m/s 

Přírodní vyvýšenina Kamenná hora v Oticích 
Zeměpisné souřadnice 49º 54  ́ 17º 52  ́
Gaussovy souřadnice 3682385 5492833 
Nadmořská výška 262 m n. m. 
Rychlost větru 10 m nad zemí 2,9 m/s 
Předpokládaná chyba 1.0 m/s 
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4. Význam větrných mlýnů pro lidskou společnost 

 

4.1. Větrní služebníci 

 

 Větrné mlýny lidem od dob svého vzniku zajišťovaly základní surovinu pro 

nezbytnou obživu obyvatel – chléb.  

 Tento lidský zásah do krajiny odráží snahu člověka využít přírodních sil – proudění 

vzduchu – k snazšímu zajištění obživy. Na linii západoevropského atlantického pobřeží 

(Obr.7) (Německo, Holandsko, Dánsko) bylo proudění větrů dosti pravidelné, proto ho 

tamější obyvatelé využili k budování jednoduchých, ale důmyslných technických zařízení, 

větrných mlýnů.  

 V našich zemích se také stavěly větrné mlýny. Využívalo se místních vzdušných 

proudů vznikajících členitostí terénu, ale zejména volně vanoucích západních větrů, které 

zajišťovaly pravidelný a dostačující výkon mlýna.  

 

 

 

Obr.7. Holandský kamenný mlýn (Arras – Francie) [14] 
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 Vzhledem ke svému účelovému výrobnímu charakteru nemají tyto stavby příliš 

odlišné architektonické pojetí, také jejich technické vybavení je v zásadě podobné. Zděné 

věžové stavby, neboli kamenné mlýny holandské, které mají pod natáčivou střechou hnací 

zařízení-hřídel. 

 Druhý typ představují sloupové mlýny německé, nebo též nazývané beraní (Obr.8), 

které byly stavěny převážně ze dřeva v podobě celodřevěných sloupových mlýnů.  

 

 

 

Obr.8. Německý dřevěný mlýn (Brugges - Francie) [14] 

  

 Těžkou práci a zručnost prostých řemeslníků, kteří stavěli tyto „větřáky“, si už dnes 

dovede představit málokdo. Mlynáři, kteří často tato stavení obývali, byli zpravidla jediní 

údržbáři. Dnešní rekonstrukční práce, nutné pro uvedení mlýna do provozu, vyžadují velmi 

obsáhlé studium dějin techniky mlynářství i historii zemědělství [6]. 

 

4.2. Historie větrných mlýn ů 

  

Větrný mlýn je vynález známý již z antiky, ale podobně jako mlýn vodní se do 

Evropy dostal až za křížových výprav. Větrné mlýny se u nás začaly stavět nejdříve 
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v polovině 13. století a první bezpečná zmínka o větrném mlýnu v českých zemích pochází 

z roku 1277.  

 Nevíme, kdo byl vynálezcem větrného kola, ale většina autorů se shoduje v tom, že 

je objevili několik tisíc let před naším letopočtem v Orientu v oblasti persko-arabské, kvůli 

nedostatku vody. Větrné mlýny se rozšířily do Evropy později.  

 Nejstarší větrné mlýny měly kolo umístěné ve vodorovné poloze a až později 

vlivem římských vodních mlýnů, u kterých je kolo v poloze svislé, dostala také křídla  

větrných mlýnů v Evropě svislý směr.  

 Nevíme přesně, jak se východní typy větrných mlýnů dostaly do Evropy. Starší 

autoři usuzovali, že Evropané se o těchto dílech dozvěděli od účastníků křižáckých výprav 

na přelomu 11. a 12. století. Ovšem proti tomu se obrací tvrzení W. Glaunera 

s odůvodněním, že první zmínka o větrném mlýně je doložena pro Anglii v listině z roku 

833 a tato námitka je oprávněná [4]. 

 

4.3. Původní majitelé 

 

 Postavení majitele větrného mlýna v obci bylo do jisté míry výsadní, i když bylo 

daleko odlišnější než u bohatých mlynářů, vlastníků vodních mlýnů. Zvláště byla ceněna 

jeho všeobecná zručnost, které se říkalo fortel. Tento fortel představoval všeobecný 

přehled řemeslných prací, manuální zručnost a znalost nejrůznějších pracovních technik. 

Zkušenosti se předávaly z otce na syna.  

 K podpoře výsadního postavení mlynáře také přispíval fakt, že budova mlýna byla 

v terénu vždy umístěna samostatně a viditelně charakterizovala krajinu. Nutnost 

pravidelných, rovnoměrně vanoucích větrných proudů nutila totiž obyvatele krajiny stavět 

mlýny v nerovném terénu, na nejvyšším vrcholu pahorků nad vesnicemi, kde se po čase 

stávaly nepostradatelnou součástí krajiny a důležitým orientačním bodem.  

 Všechny tyto aspekty upevňovaly vztahy mezi mlynářem, jeho rodinou a vesnicí i 

širším okolím, které se po žních stávalo závislým na spolehlivém provozu větrných mlýnů, 

ve kterých se připravovala budoucnost jejich celoroční obživy. V době hlavního mletí se 

mlýn stával skutečným společenským centrem obyvatel obce i přilehlých usedlostí [6]. 
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4.4. Výskyt větrných mlýnů v českých zemích 

 

 K typickým prvkům naší krajiny patřily v minulosti siluety větrných mlýnů. 

V Čechách se jim lidově říkalo „větrníky“ nebo „větráky“, na Moravě „větřáky“, „větráky“ 

nebo „povětrňáky“ a ve Slezsku zkráceně „větřaky“. Tyto dominantní stavby, jejichž 

podobu si dnes spojujeme hlavně s Nizozemskem, byly v druhé polovině 19. století 

poměrně hojně rozšířeny i v některých regionech českých zemí. Někde byla jejich 

koncentrace tak vysoká, že jeden větrný mlýn připadal v průměru na jednu vesnici.  

 Například náhorní plošina Nízkého Jeseníku v povodí horního toku Odry si v 

minulosti dokonce vysloužila přezdívku Moravské Holandsko. Dnes se už ani nechce věřit, 

že historikové napočítali na území českých zemí okolo 900 lokalit s výskytem větrných 

mlýnů. Nejvíce jich bylo na Moravě a ve Slezsku (zhruba 700), mnohem méně v Čechách 

(okolo 200). Přesná čísla o počtu těchto objektů však nelze uvést, jelikož údaje různých 

badatelů v detailech nesouhlasí. S jistotou však můžeme říct, že na území České republiky 

ještě dnes existuje minimálně 66 zachovalých, přestavěných či zřícených objektů, kterým 

náleží označení (bývalý) větrný mlýn.  

 Celkem 10 starobylých větrných mlýnů by po menších opravách bylo opět schopno 

provozu, jeden novodobý z roku 2002 slouží ke mletí mouky i v současnosti (Jindřichovice 

pod Smrkem).  

 Výstavba větrných mlýnů měla v minulosti přirozenou vazbu na přírodní poměry a 

zákonitosti. V rovinatých oblastech severozápadní, severní a východní Evropy byly větrné 

mlýny mnohem více rozšířeny než u nás a pro venkovskou ekonomiku měly také podstatně 

větší význam. Důvodem byly ideální větrné podmínky a rovinatá krajina bez větších 

možností využívání vodních zdrojů energie ke mletí a šrotování obilí. Tato „domovská“ 

oblast větrných mlýnů s hustou koncentrací jejich výskytu zasahovala částečně i k nám, a 

to v nejsevernějších výběžcích Čech na Děčínsku a Liberecku a zejména v prostoru 

Opavska.  

 V ostatních regionech českých zemí větrné mlýny nedosáhly zdaleka takového 

významu a rozšíření jako v severozápadní, severní a východní Evropě. Převážnou část 

mlynářské produkce totiž dokázaly u nás obstarat mnohem efektivnější mlýny vodní, pro 

něž byly na většině našeho členitého území s převažujícími vrchovinami a horami vcelku 

dobré podmínky. [7] 
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 Větrné mlýny tedy sloužily především jako doplněk k síti vodních mlýnů a vznikaly 

hlavně tam, kde byl výrazný nedostatek energeticky významných vodních toků. Bylo to v 

oblastech, kde vodní toky buď prakticky úplně chyběly (Moravský kras, jižní Morava, 

Labské pískovce), anebo trpěly po velkou část roku slabým průtokem (Drahanská 

vrchovina, Nízký Jeseník) či nepravidelnými výkyvy hladin v důsledku rychlého 

rozvodňování (podhůří Karpat).  

 Nepříznivé hydrologické faktory pro výstavbu vodních mlýnů podmiňuje na našem 

území zejména geologické podloží. Z rozmístění větrných mlýnů vyplývá, že naprostá 

většina z nich byla postavena v oblastech, kde převažují jílovité nebo písčité horniny, 

popřípadě vápence. Propustné pískovce a vápence odvodňují krajinu přímo do podzemí 

bez sítě povrchových vodních toků. Tato skutečnost je evidentní v oblasti Labských 

pískovců a Moravského krasu, kde je na malém prostoru soustředěno těsně vedle sebe 

několik větrných mlýnů.  

 Nepropustné jílovce pro změnu nejsou schopny vodu v krajině zadržet a ta odtéká 

rychle pryč, což má za následek náhlé rozvodňování, ale hlavně časté vysychání potoků 

během pozdního léta a podzimu, kdy bývá méně srážek. Ideálním příkladem jsou regiony 

Nízkého Jeseníku a Drahanské vrchoviny, kde byl rovněž zaznamenán velmi hojný výskyt 

větrných mlýnů, které zde v mnoha případech zůstaly stát dodnes.  

 Nutnou podmínkou pro výstavbu větrných mlýnů byly samozřejmě také příznivé 

větrné podmínky. Provoz větřáku vyžadoval středně silné pravidelné proudění vzduchu bez 

větších výkyvů a nárazů. Příznačná je lidová charakteristika „vítr, který hučí hložcem, ale 

větve neohýbá“. Větrné mlýny se prakticky vůbec nestavěly ve výše položených horských 

oblastech, kde hrozily časté vichřice a z nich vyplývající havárie větrných kol, případně i 

celých mlýnských budov.  

 Mnohem vhodnější terén představovaly níže položené zarovnané vrchoviny 

charakteru náhorních plošin, které tvoří v českých zemích převažující typ reliéfu. 

Nejideálnější větrné podmínky pro výstavbu větrných mlýnů panovaly na našem území v 

moravských sníženinách (Obr.9) (Moravská a Vyškovská brána, Hornomoravský a 

Dolnomoravský úval) a v jejich blízkém okolí (Podbeskydská pahorkatina, Litenčická 

pahorkatina, Ždánický les), kde je terén otevřen pro severovýchodně a jižně orientované 

větrné proudy, které zde vydatně doplňují u nás převažující západní větry.  
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 Naproti tomu horami obklopené a před vzdušným prouděním do značné míry 

uzavřené kotlinovité území Čech bylo na výskyt větrných mlýnů poměrně chudé. Vůbec 

největší koncentrace větrných mlýnů je u nás doložena ze severovýchodní části Moravské 

brány, konkrétně z Novojičínska. V tomto regionu se setkaly nejdůležitější přírodní 

faktory, ovlivňující v minulosti vznik těchto staveb. Svým jižním okrajem sem zasahuje 

„domovská“ oblast větrných mlýnů ze slezských nížin, v přilehlých vrchovinách převažuje 

jílovité podloží (Nízký Jeseník, Podbeskydská pahorkatina) a sníženina Moravské brány 

představuje ideální dráhu vzdušného proudění [7]. 

 

 
 

Obr.9. Výskyt větrných mlýnu ve Slezsku [12] 

 

4.5. Vzdušné proudění jako zdroj energie 

 

 Vzdušného proudění se jako zdroje energie využívalo značně dlouho, protože 

moderní strojová technika pronikala do zemědělství za kapitalismu pomalu. Po první 

světové válce byl nedostatek uhlí, proto se opět využívalo větrné energie a z ekonomických 

důvodů sledují technici tuto otázku i dnes.  
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 Nejvhodnější vzdušné proudy bývají v podhůřích, na rovinách a v přímořských 

krajinách a také v takových krajích se větrné mlýny nejvíce budovaly.  

 Na plošinách východní Evropy jsou velmi dobré podmínky pro činnost větrných 

mlýnů. Například v Polsku mohou větrné mlýny pracovat až 100 dnů v roce.  

Ve druhé polovině 18. století pracovalo na území dnešního polského Slezska 1571 

větrných mlýnů.  

Bezvětrných dnů na Moravě a ve Slezsku je zhruba 25 až 33%. Vichřice jsou 

poměrně řídké a důmyslná konstrukce mlýna jim dokáže vzdorovat. Největší výskyt byl 

v Moravské bráně, kde jsou ideální povětrnostní podmínky, neboť se zde zprostředkovává 

vyrovnání tlakových poměrů sousedních oblastí prouděním vzduchu.  

Ve Slezsku je dostatek vzdušných proudů, nejčastěji západních, jihozápadních a 

severovýchodních [4, 8]. 

 

4.6. Nejstarší zmínka o českém větrném mlýnu  

 

 Nejstarší spolehlivou zprávu o českém větrném mlýně nalezneme v Kosmově 

kronice, v níž neznámý pokračovatel poznamenal k roku 1277, že byl postaven větrný 

mlýn v zahradě Strahovského kláštera.  

Podle pokračovatele Kosmovy kroniky mlýn zničila vichřice roku 1281, téhož roku byl 

však opět vystaven. Větrné mlýny tedy zakládaly od nejstarších dob kláštery, feudálové a 

města v 18. a 19. století také obce a jednotlivci.  

 Nejstarší větrné mlýny jsou na Moravě doloženy ze druhé čtvrtiny 14. století. 

Existovaly i v dalších dobách, a to hlavně v 16. a 17. století. Mnoho z nich však bylo 

zničeno za třicetileté války. Důvodem rozšíření větrných mlýnů nebyl jen nedostatek vody 

a vhodné povětrnostní podmínky, ale také sociální a hospodářské podmínky dané 

rozkladem feudálního řádu.  

 Větrné mlýny tedy vznikaly tam, kde byl dostatek stálých, pravidelných a 

rovnoměrných větrů a nedostatek tekoucí vody, kde potoky rychle vysychaly nebo v zimě 

na dlouhou doby zamrzaly. Proto se jich nejvíce postavilo na území severovýchodní a 

střední Moravy. Obce, kde se nacházejí větrné mlýny nemají vůbec v místě tekoucí vodu 

nebo jen říčku s nestálou vodní hladinou. Rozmach větrných mlýnů ovlivnily i suché roky, 
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které vyřadily na nějaký čas vodní mlýny. Stavbu mlýnů podporovalo i nařízení z dob 

Marie Terezie, podle kterého měl stát v každé obci aspoň jeden větrný mlýn.  

 Dodnes nebo do nedávné doby se zachovaly větrné mlýny pocházející z 19., 

výjimečně z 18. století [4]. 

 

4.7. Výskyt mlýnů v současnosti 

 

 Ještě ve třicátých letech 20. století se v dnešním Moravskoslezském kraji otáčely 

lopatky několika desítek větrných mlýnů.  

 Na prahu jednadvacátého století zůstávají poslední čtyři. Mohlo jich být pět, kdyby 

krásný dřevěný mlýn nedaleko Ostravy – Poruby nezapálili v devadesátých letech 

trampové.  

 Výskyt větrných mlýnů v Čechách na Moravě a ve Slezsku je ve srovnání 

s vodními podstatně nižší a byly budovány jen v místech, kde byl nedostatek vhodných 

vodních zdrojů a zároveň to umožňovala místní povětrnostní situace (například v dnešním 

Moravskoslezském kraji to byla především oblast Moravské brány a přilehlých svahů 

Nízkého Jeseníku) [9]. 

 V následující kapitole se budu věnovat turistické oblasti Opavské Slezsko, 

geologickému rázu krajiny a výskytu větrných mlýnů na tomto území.  
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5. Naučná stezka Opavskem 

 

5.1. Turistická oblast Opavské Slezsko 

 

Turistická oblast Opavské Slezsko se rozkládá v samotném srdci 

Moravskoslezského kraje. Z kdysi převážně průmyslového regionu, kde důležitou roli 

hrály zejména hutě a doly, se stalo jedno z nejzelenějších míst České republiky s řadou 

zajímavostí. Oblast Opavského Slezska je vymezena řekou Opavou a hraničí s Polskem. 

Nadšencům, kteří se zajímají o historické a kulturní památky nebo památky 

technického charakteru této oblasti, Opavsko otevírá svou náruč. 

Pro tuto naučnou stezku jsem vybrala místa, která nám rozšíří znalosti o způsobu 

zdejšího života a bližší poznání historie větrných mlýnů i malebné krajiny. 

První zastávkou byla obec Otice, kde naše vycházka začala zdoláním terénní 

vyvýšeniny jménem Kamenná hora, neboli Otickou sopkou a pokračovali jsme přes 

naučnou stezku do Hvozdnice. 

Dále jsme navštívili větrné mlýny v Hlavnici a Cholticích, odkud jsme se přesunuli 

do okresu Bílovec za dalším „větrným pomocníkem“. 

 

5.2. Otice  

 

 Obec Otice (Obr.10) leží 3,5 km jihozápadně od středu města Opavy v nadmořské 

výšce 262 m. Povrch se svažuje z jihozápadu na severovýchod.  

 Nejvyšším bodem (311 m n. m.) je Kamenná hora, nacházející se na jihozápadním 

okraji obce a náležející k nevysokému pásmu vnějšího předhůří Nízkého Jeseníku 

lemujícího pravý břeh říčky Hvozdnice. Nejrozsáhlejší lesní porosty jsou v okolí místní 

části Lipiny. Celková výměra katastrálního území obce činí 720,5 ha. 

 Oticemi protéká říčka Hvozdnice, která je nejvýznamnějším přítokem Moravice. 

Stojaté vody se na území katastru nenacházejí. Podnebí obce odpovídá hlavním rysům 

podnebí celého Opavska. 
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Obr.10. Letecký snímek obce Otice [13] 

 

 Nejvyšším bodem (311 m n. m.) je Kamenná hora, nacházející se na jihozápadním 

okraji obce a náležející k nevysokému pásmu vnějšího předhůří Nízkého Jeseníku 

lemujícího pravý břeh říčky Hvozdnice. Nejrozsáhlejší lesní porosty jsou v okolí místní 

části Lipiny. Celková výměra katastrálního území obce činí 720,5 ha. 

 Oticemi protéká říčka Hvozdnice, která je nejvýznamnějším přítokem Moravice. 

Stojaté vody se na území katastru nenacházejí.  

 Podnebí obce odpovídá hlavním rysům podnebí celého Opavska. 

 

5.2.1. Kamenná hora 

 

 Chráněný přírodní výtvor o rozloze 10,45 ha se nachází výhradně na lesním půdním 

fondu. Lokalita je významná z hlediska archeologického i geologického. Jedná se o 

typický příklad lokality vytvořené výlevem čediče třetihorního stáří (Obr.11, 12). 

 Do počátku 70. let 20. století byly na Kamenné hoře pole a pastviny, poměrně 

rozsáhlé plochy ležely ladem, jelikož se jednalo o neúrodnou půdu.  
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Obr.11. Vrchol Kamenné hory (léto) [14] 

 

 

 

Obr.12. Vrchol Kamenné hory (zima) [14] 
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 Na vrcholu stál větrný mlýn a k němu náležel dům. Tento dům s číslem popisným 

78, však byl v roce 1917 zbourán, roku 1920 byl rozebrán i větrný mlýn.  

 Podle obecní kroniky byl mlýn postaven Antonínem Bemem z Hradce v roce 1835, 

ale ve fondu Archivu města Opavy se nachází žádost o postavení větrného mlýna v Oticích 

už roku 1824, kterou podal skřipovský mlynář Franz Stoinich.  

 Poblíž mlýna leželo na nejvyšším místě Kamenné hory několik velkých balvanů 

čediče. Podle jedné pověsti stával pod Kamennou horou u Hvozdnice údajně ještě jeden 

větrný mlýn zvaný „trněný“ náležející slavkovskému panství. V roce 1991 byla tato oblast 

vyhlášena chráněným územím [3]. 

 

5.2.2. Geologické členění vyvýšeniny 

 

 Jedná se o sopečnou třetihorní vyvřelinu, pronikající na povrch horninami 

spodnokarbonského stáří.  

 V třetihorách došlo k rozlámání kry Nízkého Jeseníku. Ve zlomových liniích byly 

některé její části vyzvednuty, jiné nakloněny nebo se propadly. Na těchto zlomových 

liniích probíhala v období mezi 65-2 miliony let vulkanická činnost a došlo k výlevu 

třetihorních čedičů.  

 Tvářnost zdejší krajiny byla v období čtvrtohor hluboce ovlivněna pevninským 

ledovcem. Asi 200 m mocný ledovec, který zasáhl na svahy Nízkého Jeseníku (až do výše 

400 m) a zanechal zde mohutné glaciální uloženiny. Zdejší čedičová hornina (Obr.13, 14) 

je výrazně starší než například u sopek z okolí Bruntálu. Radiometricky bylo její stáří 

stanoveno na 20 milionů let. Táhlý chlum od „Otické sopky“ (Kamenné hory) směrem 

k Uhlířovu představuje místy až 40 m mocné souvrství ledovcových sedimentů (například 

jemnozrnné písky).  

 Odkryvy představují nikoli výlevné, ale podpovrchově utuhlé těleso - 

pravděpodobně se jedná o přívodní dráhu vulkánu. V lomových stěnách vystupuje 

černošedá, pórovitá hornina s hojnými drobnými vyrostlicemi olivínu a pyroxenu, která je 

označována jako melilitický olivinický nefelinit. Tato geologická památka na dobu 

ledovou a třetihorní vulkanismus plynule navazuje na naučnou stezku Hvozdnice [3]. 
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Obr.13. Třetihorní čedič [14] 

 

 

 

Obr.14. Třetihorní čedič (detail) [14] 
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5.2.3. Těžba  

 

 Lidé v obci čedič (Obr.15) dlouho nevyužívali, protože byl příliš tvrdý. Jakmile 

však přišli na to, že je vhodný k výrobě štěrku, vykoupil za velmi nízkou cenu většinu 

pozemků na Kamenné hoře stát a zahájil jeho těžbu. Nejvíce čediče se vytěžilo v letech 

1880-1900. 

 Ročně se zde vyrobilo 6000-8000 m³ štěrku. Pro úplnost je třeba dodat, že kromě 

čediče a písku se pod kamennou horou dobývala i hrnčířská hlína [3]. 

 

 

 

Obr.15. Čedičová hornina [14] 

 

5.3. Naučná stezka Hvozdnice 

 

Chráněné území ve Slavkovském lese o rozloze 56,24 ha, vyhlášené k ochraně 

přírodního toku Hvozdnice, přilehlých mokřadních luk (Obr.16) a slavkovských rybníků 

s bohatým výskytem živočichů. Naučná stezka byla otevřena v roce 1988 s 12-ti 

informačními tabulemi a zastávkami. V současné době je jich 15.  
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Obr.16. Naučná stezka Hvozdnice [14] 

 

 Stezka je přístupná v průběhu celého roku, ale nejhezčí je asi v jarním období, kdy 

vše krásně rozkvétá. Díky krátké vzdálenosti od Opavy, je vhodná jako vycházková trasa 

pro krátké výlety. Jsou zde dětská hřiště a piknikové areály.  

 Část nepříliš široké údolní nivy spadla pod zemědělskou výrobu, větší část však 

zůstala uchována díky vodním dílům – třem rybníkům a kladnou roli zde v minulosti 

sehrála i mlýnská strouha někdejšího mlýna při hranici katastru se sousedními Oticemi. 

Cennou přírodní kulisu a harmonický doplněk údolní nivy tvoří převýšená pravá strana 

údolí.  

 Místy velmi vysoký pravý břeh Hvozdnice náleží k zajímavému terénnímu útvaru, 

který se jako nízký chlum s plochým hřbetem táhne od Kamenné hory přes Uhlířov až ke 

Štáblovicím. Jde zde o velmi komplikovaný útvar. Tvoří jej až 40 m mocné souvrství 

uloženin z dob obou zalednění, která v minulosti postihla Opavsko. Začátkem 21. století, 

kdy doznívala těžba čediče na Kamenné hoře, která byla zdrojem kameniva, bylo možno 

sledovat v umělých odkryvech tyto uloženiny vzniklé v souvislosti se zaledněním. 

V novější době se objevují tyto odkryvy jen krátkodobě, při stavebních pracích v Oticích 

na Kamenné hoře, bývají však v okamžiku zastavěny a uměle zarovnány.  
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 Zde nám Hvozdnice nabízí stálou možnost sledovat průběh těchto sedimentů 

v přírodních odkryvech na profilech nárazových břehů dosahujících výšky až několik 

metrů. To je také důvodem ochrany tohoto úseku Hvozdnice před její úplnou regulací, aby 

se co nejvíce dochoval přirozený ráz jejích břehů včetně interiérů lužního lesa [10]. 

 

5.4. Větrný mlýn v Hlavnici 

 

 Poloha: Moravskoslezský kraj, okres Opava, obec Hlavnice. 

 Typ: Mlýn německého typu, dnes nevyužívaný chátrající objekt, kulturní památka. 

 

Velmi pěkný, bohužel poslední dobou silně chátrající dřevěný větrný mlýn stojí 

v zahradě u osamoceného stavení na návrší Hlavnický vrch (409 m n. m.) na severním 

okraji Nízkého Jeseníku. Poblíž se nachází křižovatka čtyř silnic mezi obcemi Jakartovice, 

Bratříkovice, Velké Heraltice a Hlavnice. Asi 1 km od obce Hlavnice směrem na 

Bratříkovice ho spatříme po pravé straně. Mlýn stojí v zahradě u stavení, je vysoký 11,4 m 

a má půdorys 5,7 m x 6,2 m. Rozpětí lopat je 15 m a jsou poškozené. Čelní stěna mlýna 

a střecha jsou kryty šindelem.  

Tento mlýn byl dříve nazýván Raabův, byl postaven v roce 1810 a naposledy mlel 

roku 1952. Dlouhou dobu měl také tento mlýn svého blízkého cca 500 m vzdáleného 

souseda – Grossův větřák. Ten ovšem roku 1960 shořel po úderu blesku. Znárodněný a 

nevyužívaný Raabův větrný mlýn postupně chátral a počátkem sedmdesátých let 20. století 

měl již podobu polozříceného torza.  

V roce 1974 se započalo s celkovou rekonstrukcí (Obr.18), kterou financoval stát. 

Mlýn dostal novou podobu, avšak do původního stavu uveden nebyl, protože z mlecího 

zařízení zůstaly dochovány pouze dílčí časti: mlýnské kameny a dvě palečná kola (Obr.17). 

V průběhu rekonstrukce došlo také k nepůvodnímu ukotvení budovy k zemi bez možnosti 

otáčení.  

Mlýn bez konkrétního vlastníka postupně chátral, roku 1984 byl převeden do 

trvalého užívání Jednotného zemědělského družstva Hlavnice a v roce 1986 na něm 

probíhala další rekonstrukce. V té době se o mlýn a přilehlé stavení začala zajímat skupina 

ochránců přírody z Opavy a v přilehlé zahradě se snažila budovat skanzen. Postupně zde 
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byly přeneseny zbytky koster a mlecích zařízení z různých větrných mlýnů, které zanikly 

v oblasti Opavska.  

 

     

 

Obr.17. Dvě palečná kola (detail) [14] 

 

V roce 1992  zde také přibyly tři dřevěné hospodářské budovy („srubky“) z Kobeřic 

a Loděnice, dokládající lidovou architekturu Slezska. Po roce 1990 podal potomek 

posledního mlynáře žádost o restituční navrácení objektu. Bohužel, nevyřešené vlastnické 

vztahy a neuspokojené restituční požadavky mají dodnes za následek, že větrný mlýn se 

zvolna rozpadá a v budování opuštěného skanzenu nikdo nepokračuje (Obr.19).  

Původní mlecí zařízení hlavnického větrného mlýna bylo technicky vyspělejší a 

odlišovalo se od většiny ostatních větřáků u nás. Rozdíl spočíval v existenci dvou 

palečných kol, která poháněla pomocí dvou cévových kol jednostupňovým náhonem shora 

dvě mlecí složení. Palečné kolo blíž větrnému kolu sloužilo zároveň jako řemenice pro 

dnes neznámé účely.  

Cituji: „D ůvodem existence efektivnějšího mlecího zařízení o dvou palečných 

kolech byla pravděpodobně geografická poloha hlavnického větřáku, která umožňovala 

snadnější pronikání konstrukčních  novinek z nedalekých slezských nížin, kde větrné mlýny 

fungovaly na technicky vyšší úrovni než u nás“  [7]. 
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Obr.18. Větrný mlýn v Hlavnici (vlevo před rekonstrukcí na jaře roku 1973, vpravo 

v době rekonstrukce v roce 1974) [7] 

 

 

 

Obr.19. Větrný mlýn v Hlavnici (současný stav) [14] 
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Bohužel tato mlecí mechanika se zachovala v polorozpadlém stavu, stejně tak jako 

jeho jediná dnes existující obdoba na větrném mlýně ve Staré Vsi u Bílovce. V současné 

době je hlavnický větrný mlýn chráněný jako kulturní památka a je zcela volně přístupný.  

 

5.5. Větrný mlýn v Litultovicích - Cholticích 

 

 Poloha: Moravskoslezský kraj, okres Opava, obec Litultovice, osada Choltice. 

 Typ: mlýn německého typu, dnes soukromé muzeum, kulturní památka. 

 

 Kompletně zachovalý větrný mlýn stojí v osadě Choltice a je provozuschopný. 

Nachází se jeden kilometr severně od obce Litultovice, v nadmořské výšce 350 m. Vede 

k němu zpevněná komunikace, po níž prochází značená turistická stezka. Jde o jeden 

z nejhezčích větrných mlýnů u nás.  

 Větřák v Cholticích se nenachází na svém původním místě. Jeho prvním domovem 

byla nedaleká vesnice Sádek, kde stával od roku 1833. Roku 1878 byl rozebraný mlýn 

převezen a znovu složen na dnešním místě, kde bez přestání pracoval až do druhé světové 

války. Za okupace přestalo mletí mouky, šrotování skončilo po založení JZD, kdy mlýn 

postihl stejný osud jako všechny ostatní – začal být zcela nepotřebný a chátral.  

 Podle archivních záznamů z roku 1855 ho postavil Augustin Foltýn. Později však 

sádecký majitel mlýn rozebral a prodal ho Františku Romfeldovi z Choltic. V držení rodu 

Romfeldů zůstal mlýn až do konce své činnosti v roce 1953. Po založení JZD poslední 

mlynář Konrád Romfeld o mlýn dočasně přišel, po společenských změnách v roce 1989 jej 

však zpětně odkoupil do svého vlastnictví.  

 Roku 1958 se opuštěného a neudržovaného mlýna ujala státní památková péče a 

byly provedeny nejnutnější opravy. Volně přístupný interiér však lákal vandaly a zloděje, 

takže brzy byl jeho stav stejný jako před opravami. V roce 1969  se proto přistoupilo k jeho 

generální rekonstrukci. Opravený areál byl uzamčen a oplocen. Opatrovníkem větřáku se 

stal Ludvík Pavelek, jemuž byly svěřeny klíče a funkce průvodce. Díky němu, ale i 

zásluhou posledního mlynáře Konráda Romfelda, byl mlýn pečlivé udržován. V interiéru 

postupně vznikala malá expozice sekernického nářadí a potřeb pro hospodářství i 

domácnost. Choltický větřák se tak stal v té době nejreprezentativnějším větrným mlýnem 



 43 

u nás a na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století byl prvním a jediným 

objektem svého druhu, který bylo možné navštívit oficiálně jako muzeum.  

 Choltický větřák má půdorys 5,9 x 6,5 m a dosahuje výšky 12,3 m včetně sedlové 

střechy která je vysoká 5 m. Čelní stěna je pobita z důvodu silnějších atmosférických vlivů 

šindelovými deskami. Pozoruhodné je větrné kolo, které je se svým průměrem 17,3 m 

největší u nás. Zajímavostí je, že větrná křídla o ploše 12,3 m² jsou podélně zalomena 

(Obr. 20, 21) o úhel 25º z důvodu lepšího využití větrného proudu [7]. 

 

 

 

Obr.20. Větrná křídla podélně zalomena o úhel 25º [14] 

 

 Dnes je možné po dohodě s majitelem, který bydlí v osadě Choltice, interiér 

větřáku zhlédnout. Jako oficiální muzeum už památkově chráněný choltický větrný mlýn 

již nefunguje. Podle slov posledního mlynáře by ale stačilo jen pár drobných oprav, aby se 

mohlo nasypat obilí a odbrzdit křídla.  
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Obr.21. Větřák v Cholticích [14] 

 

5.6. Větrný mlýn ve Staré Vsi u Bílovce 

 

 Poloha: Moravskoslezský kraj, okres Nový Jičín, město Bílovec, místní část Stará 

Ves, osada Horní Nový Dvůr. 

 Typ:  mlýn německého typu, muzeum, kulturní památka. 

 

 Krásný větrný mlýn stojící v izolované poloze uprostřed polí poblíž osady Horní 

Nový Dvůr. Lokalita se nachází na náhorní planině Nízkého Jeseníku v nadmořské výšce 

430 m n. m. a je vzdálená  2,5 km západně až jihozápadně od kostela ve Staré Vsi, dnes 

místní části města Bílovec. Existence mlýna bývá někdy spojována s mnohem bližší 

vesnicí Bravinné (Obr.22), k níž ovšem katastrálně nepatří. K mlýnu vede zpevněná polní 

komunikace, na kterou se dostaneme po asfaltové silnici, vede tudy značená cyklotrasa. 

Větrný mlýn u osady Horní Nový Dvůr je nejzachovalejším objektem z kdysi velmi 

početné rodiny větrných mlýnů v okolí Bílovce. Větrné mlynářství bylo v této oblasti na 

konci 19. století nejvýznamnějším odvětvím venkovského průmyslu. Svědčí o tom 
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například skutečnost, že v roce 1885 se v bývalém okrese Bílovec nacházelo 60 větrných 

mlýnů, což byla v tehdejší době výrazně nadprůměrná hustota.  

 

 

 

Obr.22. Větřák v Bravinném [14] 

 

 Větrný mlýn u osady Horní Nový Dvůr pochází z roku 1878 a původně stával 

v nedalekém Lískovci, vzdáleném asi 5 km na severozápad. Roku 1910 byl rozebrán a 

přenesen na dnešní místo. Roku 1965 prošel objekt renovací, mlecí zařízení už však nebylo 

obnoveno do kompletního a plně funkčního stavu. Větrný mlýn je nyní majetkem města 

Bílovec, které nedávno provádělo rekonstrukci s možností volného vstupu do mlýna, aby 

veřejnost mohla spatřit objekt včetně zachovalého mlecího zařízení. V roce 2000 proběhly 

tesařské práce, při kterých byly vyměněny krovy, střešní šindel a části stěn. O rok později 

se pokračovalo chemickou impregnací proti dřevokazu [7]. 

 Mlecí zařízení bylo podobné jako na větrném mlýně v Hlavnici – dvě palečná kola, 

umístěná paralelně vedle sebe na hlavní vodorovné hřídeli roztáčela jednostupňovým 

horním náhonem dvě mlýnská složení. Existence dvou palečných kol na mlýně ve Staré 

Vsi představuje technicky dokonalejší prvek, který na naše území pronikl nejspíš ze 

slezských nížin, kde větrné mlýny fungovaly na technicky vyšší úrovni než u nás. Mlecí 
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zařízení bohužel není dochováno v kompletním stavu. Větrný mlýn u osady Horní Nový 

Dvůr má malebnou polohu v krajině, stojí osamocen v poli, ničím nerušen. Z okna je 

krásný výhled na okolní krajinu, kde cítíte silný vítr v tvářích. Zhruba pět minut chůze je 

stavení, ve kterém je možno zapůjčit klíče a můžete vstoupit.  

 Následující kapitola obsahuje závěr této bakalářské práce, vypracované na téma 

větrné mlýny na Opavsku a jejich vztah ke geomorfologii, kde budou shrnuty výsledky 

celé mé práce společně s dalšími možnostmi rozšíření. 
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6. Závěr 

 

 Předložená bakalářská práce se zabývá větrnými mlýny na Opavsku a jejich 

vztahem ke geomorfologii.  

 Při vypracovávání této práce jsem se seznámila s důvody výstavby větrných mlýnů. 

Byly to ideální větrné podmínky a rovinatá krajina bez větších možností využívání vodních 

zdrojů energie ke mletí a šrotování obilí, což je případ Opavska.  

 Současný ráz povrchu Opavska, jeho geomorfologická stavba, je výsledkem 

dlouhého a složitého vývoje, kdy vnitřní horotvorné činitele (vrásnění, zlomy, poklesy 

atd.) daly krajině její hrubé rysy a vnější činitele (vítr, řeky, ledovce atd.) vymodelovaly 

její detailní tvary.  

 Provedla jsem studii povětrnostních podmínek na Moravě a ve Slezsku, což je pro 

větrné mlýny důležité. Z mého pozorování směru a síly větru v 1. polovině 20. století i 

v současnosti vykazuji, že převážná část větru ve Slezsku přichází od západu, 

severozápadu a jihozápadu. Nejméně četné jsou větry od východu.   

 Seznámila jsem se také s historií větrných mlýnů u nás a s jejich významem pro 

lidskou společnost. Na závěr jsem se rozhodla vydat na naučnou stezku a vybrala a 

zdokumentovala jsem místa, která nám jistě rozšířila znalosti o způsobu zdejšího života a 

umožnila poznání historie nejen větrných mlýnů, ale i malebné krajiny. 

 I když by se zcela jistě ještě dalo pokračovat v mé práci (např. rozšířit poznatky o 

mlýnech holandského typu), myslím že jsem splnila vytyčené cíle a vytvořila jsem takové 

dílo, se kterým jsem spokojena. 
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Příloha I. – Konstrukce větrného mlýna beraního typu 

 

 

Obr.I.1. Podélný řez konstrukcí větrného mlýna sloupového typu z roku 1833, Litultovice - 

Choltice [4] 

 

Legenda k obrázku: 

 

A. Přízemní část (pod větřákem) 

B. první patro (moučnice a šalanda) 

C. druhé patro (zanáška) 

D. Šalanda 



 

1. Zakončení krku hřídele (hlava) 

2. Hřídel křídel (zřídel, val) 

3. Palečné kolo 

4. Zuby palečného kola (palce) 

5. Příčný trám ložiskem horního kamene (stolica) 

6. Násypka na obilí (koš) 

7. Pohyblivé dno násypky (korčák) 

8. Kryt mlýnských kamenů (lub) 

9. Převod mezi palečným kolem a osou mlýnského kamene (trýb, ceví) 

10. Střední sloup (otec, tatík) 

11. Bubnový naviják k regulování brzdy (vaček) 

12. Kláda držená táhlem na brzdícím zařízení (drak) 

13. Trámový rámec držící nosné trámy I. patra (sedlo) 

14. Vzpěry středního sloupu (apoštolé) 

15. Základový kříž z trámů (podešve) 

16. Rohové trámce kostry (sloupy) 

17. Trámec k natáčení budovy (oje, ocas) 

18. Přechod rozemletého zrna do moučnice (aufcuk) 

19. Schránka s moučnými síty: moučnice (múčnica) 

20. Truhla 

21. Vodorovný nosný trám II. patra (matka, platva) 

22. Trámy křídel (pláty) 

23. Křídla (lopaty) 

24. Výplně křídel z lísek (plachty) 

 

 

Konstrukce a složení větrných mlýnů z 18.-20. století: 

 

 U nás nejrozšířenější větrný mlýn sloupový je dvoupatrová stavba čtvercového 

nebo skoro čtvercového půdorysu o běžných rozměrech 5 x 5m; 5,8 x 5,5m; 5,5 x 6,2 m 

apod.  



 Větrný mlýn ve Skaličce, z jehož popisu budeme dále při udávání konkrétních 

rozměrů vycházet, má půdorys 6 x 6 m. Máme ovšem také mlýny nejen podstatně menší 

(větřák ve Starém Poddvorově na podluží měří jen 3 x 3 m, výška 7 m), ale i větší (v 

Jakubčovicích: půdorys 6,6 x 6,6 m; trámy dvojitého kříže mají profil 45/50 cm, 6 vzpěr 

45/45 cm, střední sloup 80/70 cm, podlaha mlýnice je 3,2 m nad terénem).  

 Průměrná výška těchto větrných mlýnů bývá 10 - 13 m. Sekerníci však metrické 

míry nepoužívali, měřili na sáhy (1,89 m), střevíce (31,6 cm) a palce (coul, cól = 2,6 cm, 

mlynáři udávají 2,7 cm).  

 Základ větrného mlýna tvoří rovnoramenný dubový kříž (podešve), který je 

izolován od země plochými kameny (šledami) nebo křížovou podezdívkou, jejíž kameny, 

kladené na hlínu nebo maltu, sahají do hloubky asi 80 cm; výjimečně se při posledních 

opravách stavěl kříž z betonu nebo cihel. Jsou-li podešve z měkkého dřeva, jedna nebo dvě 

příčky se zdvojují. Rameno kříže je dlouhé 550 cm, průřez trámu 45/45 cm.  

 Do středu kříže je začepován a do hloubky 100 cm a někdy i hlouběji zapuštěn 

nosný dubový čtyřhranný, nad sedlem osmihranný sloup (tatík, otec), který je vysoký 475 

cm, ke spodnímu sedlu má 190 cm, průřez má rozměry 60/60 cm. Při použití slabého 

dubového dřeva se hrany nepřitesávaly. Střední sloup a sedlo navlečené na otci podpírají 

čtyři dubové vzpěry (apoštolé 45/45 cm), které jsou začepovány zářezy (pracnami) do 

čepového rámu zvaného sedlo a dole pod úhlem čtyřiceti pěti stupňů do podešve. Nahoře 

je tatík obtažen železnou obručí a zakončen čepem. Tyto části konstrukce jsou stabilní, 

ostatní díly včetně složení jsou otáčivé dvěma vodorovnými sedlovými trámy zvanými 

„štrajchholce” (na Hané „dědek a babka”), které se pohybují na rámovém sedle.  

 Třetí vodorovný trám na kterém je zavěšena kostra mlýna, tvoří dubová „matka” 

(„platva”), je nasazena ve výši podlahy druhého patra na čep tatíka a chrání mlýn před 

vyvrácením. Prostoru pod mlýnem se říká „pode mlýnem” nebo „pod větřákem”, bývá 

vyplněn hospodářským nářadím.  

 Do prvního patra vede obvykle vnější kryté schodiště s krytou pavláčkou. Někdy tu 

přesahuje šalanda („jizbečka” nebo „světnička”) ve které jsou jen nejnutnější potřeby 

mlynáře, který zde odpočíval při mletí. Kostra mlýna je z měkkého dřeva, pobíjejí se ve 

svislém směru prkny napuštěnými karbolínem, spáry se lištují. Říká se tomu „kabát 

mlýna”. Vzhledem k otáčení mlýna končí bednění asi 20 cm nad zemí.   

  



 Větrný mlýn se otáčí pomocí vůzku („kozlík”), který se skládá ze svislého sloupku 

a vodorovné páky. Mezi sedlové trámy je vklínována asi 6,5 m dlouhá voj (také „oje”, 

„ocas”), k jejímuž dolnímu konci, vznášejícímu se asi 20 cm nad zemí, je přivázán provaz, 

lano nebo řetěz. Při otáčení mlýna pákou se lano navíjí na svislý otáčivý sloupek 

přenosného vůzku, který se po natočení mlýna do příslušné polohy zachytí za jeden z osmi 

až dvanácti kolíků, vyčnívajících v obvodu mlýna. Rumpálové natáčení mlýna není příliš 

namáhavé a je i praktické [4]. 

 



Příloha II. – Sopka Otice 

 

Obr.II.1. Sopka Otice [11] 


