
Vetrný mlýn 
Syrau

Vetrný mlýn 
Syrau

jediný svého druhu ve Vogtlandsku

Technická data

Výška objektu po střechu:  9 m
Průměr objektu: 7 m
Délka perutí: 7,60 m (dříve 9 m)
Délka hlavní hřídele: 9 m
Střední průměr: 42 cm
Délka lopatkové hřídele: 7 m
Střední průměr: 45 cm
Průměr horního palečného kola: 2,90 m

Rekonstrukce 
větrného mlýna

 v roce 2009

Historie

1851 První sloupový dřevěný větrný mlýn s mlynářským
  domkem
1864 Tento mlýn vyhořel
1864 Na vršku Drachenburg (489 m) – nový dřevěný mlýn 
  holandského typu s mlynářským domkem
1883 Získal mlýn syn mlynáře z větrného mlýna Gustav 
  Seyfarth z obce Tagewerben
1887 17. července kolem 5.00 hod ráno udeřil do mlýna blesk 
  a kompletně vyhořel. Ještě na podzim téhož roku začala 
  stavba nového mlýna. 
1929 Činnost mlýna byla zastavena
1934 Mlýn zapsán na Seznam památek Saska
1936 Mlýn odkupuje obec Syrau
1947 Mlynářský domek vyhořel
1982 Po nezbytné údržbě bylo ve větrném mlýně otevřeno 
  technické muzeum 
1991/ Zahájeny práce na rekonstrukci 
1992 Montáž nových lopatek
Od  Zprovoznění otáčecí hlavice mlýna, rekonstrukce objektu,
2008 Montáž nových kovových lopatek, nová výstava

Otevírací doba

Větrný mlýn

1. květen – 3. říjen
So, Ne, svátky: 11 – 16.00 hod
1. červenec – 31. srpen
Út – Ne:  11 – 16.00 hod
Délka prohlídky:   30 min

 Dračí jeskyně

 Listopad – březen: 10.00 – 16.00 hod
 Duben – říjen:   9.30 – 17.00 hod
 Prosinec – leden: na vyžádání

 Délka prohlídky:     40 min

Další termíny prohlídek jeskyně a větrného mlýna dle domluvy.
Laserová show Dračí jeskyně 1. května – 31. srpna, vrcholný 
zážitek každé prohlídky.

Info: www.syrau.de – info@syrau.de
Drachenhöhle Syrau, Höhlenberg 10, 08548 Syrau
Tel.: 03 74 31 / 37 35 – Fax: 03 74 31 / 8 09 12
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„Café Syrau“, jídelní restaurace & penzion, Syrau 
Telefon: 03 74 31 / 32 94
„Haus Vogtland“,  venkovská restaurace & penzion, Syrau
Telefon: 03 74 31 / 33 42
„Zum kühlen Morgen“, venkovská restaurace & penzion, Syrau
Telefon: 03 74 31 / 8 68 73

Mit Unterstützung von:
Vogtland BioMühlen GmbH 
Plauen / OT Straßberg

Chrieschwitzer Str. 127
08525 Plauen
Phone: 03 74 1/13 30 85

Těšíme se na Vaši návštěvu ve vogt-
landském kraji mlýnů – Mühlenviertel. 

www.muehlenviertel-vogtland.de
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Uprostřed vogtlandského 
kraje mlýnů – Mühlenviertel
leží severozápadně od města
Plavna (Plauen) malá obec 
Syrau.
První písemná zmínka
o Syrau – tehdy Syraw – 
pochází z roku 1282.

Již tehdy existovaly ve Vogt-
landsku první vodní mlýny. 
Nedostatečná produktivita
těchto mlýnů vedla v 18. 
století k pokusům o zavedení 
větrných mlýnů známých už
dlouho z jiných míst.

A tak vznikl kolem roku 1720 první z celkového počtu 35 doložených 
větrných mlýnů ve Voglandsku. Jako jediný z těchto mlýnů se docho-
val Syrauský větrný mlýn a stal se symbolem vogtlandského kraje
mlýnů Mühlenviertel.

Vetrný mlýn Syrau

Výstavní prostory mlýna

Větrný mlýn holandského typu byl vybudován v roce 1887 a provo-
zován do roku 1929. Od té doby byl mimo provoz a teprve roku 1982 
byl zpřístupněn ve formě technického muzea, prezentujícího umění 
stavby mlýnů. V mezidobí byl mlýn několikrát opravován. Od roku 
2008 pracují pilní přátelé mlýna na opravě otočné hlavice, aby byla 
schopna se zase otáčet a bylo možné zkompletovat i vnitřek mlýna.

Z různých podpůrných programů byla získána podpora na zhotovení 
nových perutí (křídel), renovaci objektu a uspořádání výstavy. 

Zachovalé dřevěné 
ústrojí a hnací mecha-
nismus (soukolí) zčásti
obrovských rozměrů 
jsou spárované s mili-
metrovou přesností, a 
to jak svisle, tak vodo-
rovně, a představují 
mistrovské dílo techni-
ky stavby mlýnů

Krov Syrauského mlýna

„Záclona“ v Dračí 
jeskyni

Návštěvník se během prohlídky dozví mnoho zajímavého o těžké 
práci mlynářů a o procesech mletí. Při mimořádných příležitostech 
se mlýn uvádí do provozu.

Krátká procházka z parkoviště u silnice až ke mlýnu (300 m) se 
vyplatí už kvůli nádhernému výhledu na vogtlandskou krajinu plnou 
kupolovitých vršků.

Na návrší, kde dnes 
stojí větrný mlýn, stá-
vala kdysi kaplička 
zvaná také „Liehkir-
che“. Pověst vypráví 
o tom, že byla posta-
vena jako poděkování 
za vysvobození od 
draka, který neustále 
vyžadoval od obyvatel 
vesnice oběti.

Této pověsti o drakovi vděčí krápníková jeskyně v Syrau za své 
jméno. Během její návštěvy byste neměli zmeškat prohlídku Dračí 
jeskyně (Drachenhöhle). Přibližně 350 m dlouhá prohlídková trasa 
otevírá přístup ke krásám podzemí a návštěvníci mohou nahléd-
nout, jaké poklady zde po tisíciletí vytvářela síla vody.

Pěším turistům se nabízí okružní stezka Syrauer Rundwanderweg 
(12 km). Pro cyklisty jsou vogtlandským  krajem mlýnů Mühlenviertel 
vyznačeny dvě trasy o délce 20 km a 43 km.

U Dračí jeskyně je k dispozici půjčovna elektrokol. Na parkovišti byla 
také zřízena místa pro parkování obytných automobilů. 

Dějiny na dotek
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Větrný mlýn v zimních mrazech


