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HRANICENeuvěřitelných sedmde-
sát větrných mlýnů stálo ještě v 19.
století na Hranicku. Oblast se tak
běžně nazývala Moravské Holand-
sko. Dnes jich v této části Olo-
mouckého kraje zůstalo jen pár a k
jejich obhlídce lze využít cyklotras,
které jednotlivá místa propojují.
Turisty zavedou nejen k větrným,
ale i vodním mlýnům, a to po
dobře značených cestách.
Nejzachovalejším dřevěným slou-

povýmvětrnýmmlýnemněmecké-
ho typu v Česku je ten nad obcí Par-
tutovice. Jmenuje se Maršálkův
mlýn, je technickou památkou a
na jeho stavbu v roce 1837 byly pou-
žity části staršího mlýna, jak pro-
zrazuje letopočet 1783 na někte-
rých trámech. Má zcela zachované
vnitřní zařízení a je plně schopen
provozu. Návštěvníci v něm na-
jdou i soukromémuzeum.
Další mlýn stejného typu a stáří,

který je schopný plného provozu,
stojí v obci Skalička. Červekův větr-

ný mlýn je největším v Česku a na-
posledy fungoval roku 1966. I zde
je rodinné muzeum.
V Porubě, místní části Hustopečí

nad Bečvou, se nachází větrný
mlýn Poruba holandského typu,
postavený roku 1853 z cihel v klasic-
ké podobě komolého kužele, jehož
stísněné přízemí kdysi sloužilo k
bydlení. K pohonu mlýna v přípa-
dě bezvětří sloužil v pozdější době
elektromotor. K mlýnu sice vede
přístupová cesta, ale stavba se na-

chází na soukromémpozemku, na-
víc v areálu vepřína.
Cyklotrasy zavedou zájemce také

k vodním mlýnům, třeba do neda-
leké Stříteže nad Ludinou. Mlýn
zvaný Humplíkův byl používán ješ-
tě v 50. letech minulého století v
omezeném provozu, a to hlavně
na šrotování obilí. Na vodním toku
Ludiny se v obci nachází ještě Peči-
vův mlýn, jehož existence je dolo-
žena z roku 1569.

„Trpasličí mlýn“
Na okraji malebné obce Spálov se
nachází nejmenší větrnýmlýn v Čes-
ku – Balerův mlýn. V provozu byl až
do roku 1938, kdy mlynář František
Baler vážně onemocněl a o dva roky
později zemřel. Od té doby mlýn
chátral. To se však začalo od roku
2007 měnit. K záchraně unikátní
stavby spojila síly majitelka, Kruh
přátel větrných mlýnů při Technic-
kém muzeu v Brně a městys Spálov
a před deseti lety se mlýn slavnost-

ně znovuotevřel a byl zpřístupněn
veřejnosti. Stavba má u země prů-
měr pouhých 3,2 metru, u hlavy zdi
dokonce 2,47 metru.
Kdo chcemít výlet kompletní, ne-

smí opomenout americké větrné
kolo. Jde o dodnes plně funkční
čerpadlo s větrnou turbínou, které
stojí v obci Radíkov nedaleko Hra-
nic. Skládá se z větrného oběžné-

ho kola a třiceti lopatek. Kolo je za-
věšené na stožáru konstrukce a po-
hání vodní pístové čerpadlo. Větr-
né čerpadlo bylo postaveno roku
1932 a je jediným nepřetržitě fun-
gujícím vodním čerpadlemna větr-
ný pohon v Česku. Pochází z dílny
Antonína Kunze, inovátora v oblas-
ti větrné a vodní energie.
(hrr)
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Fakta
Praktické informace

● Jak se tam dostat:

Město Hranice leží 40 kilometrů vý-
chodně od Olomouce. Při cestě au-
tem je nejrychlejší trasa po dálnici
D1, pohodlně se tam dá dojet i vla-
kem.

● Nejteplejší jeskyně a nejhlubší
zatopená propast světa:
V těsném sousedství Hranic jsou
lázně Teplice nad Bečvou, které vy-
užívají léčivých pramenů. Kyselka,
která léčí, vyhlodala v minulosti
Zbrašovské aragonitové jeskyně,
nejteplejší jeskyně v České republi-
ce, a jejím dílem je Hranická pro-
past, nejhlubší zatopená propast
na světě. Celkově měří 473,5 met-
ru, voda má hloubku 404 metrů. Je-
jího dna však stále není dosaženo.
Když naposledy v roce 2016 re-
kordníhloubku naměřil robot, zasta-
vila ho délka ovládacího kabelu.

● Severní dráha
císaře Ferdinanda:
Jednou z nejznámějších dominant
Hranic jsou viadukty – unikátní tro-
jmostí. Výstavba jednokolejné že-
lezniční trati byla zahájena roku
1836 a spojovala Vídeň s Haličí.
Historické mosty tak dotvářely se-
verovýchodní část rakouské mo-
narchie, tzv. Severní dráhu císaře
Ferdinanda. Železniční mosty, je-
jichž celková délka činí 430 metrů,
jsou tvořeny 32 oblouky. První cih-
lový viadukt byl dokončen roku
1844. Druhý – kamenný oblouk –
byl dokončen v roce 1872. Dosta-
vění třetího, betonového mostu
bylo přerušeno první světovou vál-
kou, dokončen byl až v roce 1939.
Součástí Severní dráhy císaře Fer-
dinanda byl i jediný tunel, konkrét-
ně ve Slavíči. Ten patří k nejstar-
ším technickým památkám svého
druhu ve střední Evropě. Jeho vý-
stavba začala v roce 1845, ale v
provozu byl pouze do roku 1895.
Jeho prostory byly dále využívány
jako sklad obilovin a brambor. Tu-
nel je dlouhý téměř 259 metrů,
dnes je běžně přístupný veřejnosti.
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Moravské Holandsko
Hranicko je krajem větrných mlýnů, vedou k nim cyklotrasy

Historie i příroda Větrnýmlýn z 19. století v Partutovicích je tech-
nickou památkou (velký snímek). Hranicko ale nabízí i přírodní uni-
káty – třeba nejhlubší propast, do níž lze nahlédnout z vyhlídkové
plošiny (menší snímek). Foto: Libor Teichmann,MAFRA
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