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Projekt započal svoji existenci na internetu dne 22. května 2012
(spuštění předcházela několikaměsíční práce autora stránek a IT
firmy). Dnes je to již dva roky, co Vodní mlýny fungují. Stránky mají
za cíl podrobně zmapovat veškeré vodní obilné mlýny v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku. Jde o podobný systém jako Wikipedie –
každý může přidat libovolný vodní mlýn (pokud ovšem nebyl již
přidán). Tento úkon je poměrně jednoduchý. Vše začíná kliknutím
na objekt na mapě (popřípadě místo, kde mlýn stál), poté počítač
vygeneruje jeho adresu a přispěvatel pouze doplní název mlýna,
jeho stručný popis, piktografickou značku mlýna (informující
o stavu objektu a vodním motoru), pod kterou se mlýn zobrazí
na interaktivní mapě, a nakonec jednu základní aktuální fotografii (u každé fotografie v databázi musí být jméno autora, rok pořízení a popis). Takto uživatel vytvoří Malou kartu mlýna. Následně
může vyplnit i Velkou kartu. Ta je rozdělena na pět základních částí:
identifikační údaje, historie, architektura, technologické vybavení,
pohon a prameny. Vyplnit velkou kartu mlýna vyžaduje již více zkušeností z oblasti historie architektury a molinologie a zabere i více
času. (Zde k nahlédnutí ukázkově vytvořené jednotlivé karty mlýna
– http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/64-cejeticky-mlyn, http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/204-janatuv-mlyn-v-buranech-horni).
Hlavním výstupem pak je interaktivní mapa, databáze vodních
mlýnů a v neposlední řadě databáze obrázků. U všech jmenovaných
je možné podrobně vyhledávat a filtrovat podle mnoha kritérií – především podle názvu mlýna, vodního toku, sídla, okresu, katastrál-

ního území, ale také podle stavu dochované technologie, různých
architektonických detailů či podle druhu dochovaného technologického vybavení. Na mapě lze také informace třídit podle mapové
značky a podle jména autora karty mlýna. V databázi obrázků si pak
můžete vyhledat historické mapy a fotografie, architektonické detaily
v exteriéru i interiéru (dveře, nápisy, černé kuchyně, střešní nástavby,
vyskladňovací otvory atd.), části vodního díla (náhony, lednice, turbínové domky, jezy, mosty atd.) a fotografie technologického vybavení
(mlýnské hranice, mlecí stolice, stoupy, pily, turbíny atd.). Možností
filtrování se nabízí skutečně mnoho.
Přesnost vyhledávání záleží na kvalitě vyplněné karty. Po přidání mlýna uživatelem přijde administrátorovi e-mail s odkazem
na nově přidaný mlýn. Ten zkontroluje vložené údaje (poloha,
adresa, mapová značka apod.) a poté mlýn zveřejní. Pokud objeví
chybu nebo nejasnost, obrátí se na uživatele a požádá jej o upřesnění. Další uživatelská role je kromě „ADMIN“ (administrátora)
ještě „USER“ (uživatel) a „EDIT“ (editor). V případě editora se jedná
o malou skupinku prověřených uživatelů a odborníků, kteří mohou
doplnit či opravit jakýkoliv mlýn, tedy i ten, který sami nepřidali.
USER může doplňovat a opravovat pouze mlýny, které sám přidá,
popřípadě mu některý na přání administrátor „přiklepne“. V případě, že se přihlásí majitel již vytvořeného mlýna, že chce na kartě
spolupracovat, musí se zaregistrovat a následně dostane mlýn
do správy – na kartě je označen jako „MAJITEL“ (i on může samozřejmě přidávat nové mlýny a ty své následně i opravovat, doplňovat).
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Největší bolestí stránek je nezájem a hlavně nečinnost odborné
veřejnosti. Nikdo z kolegů, až na výjimky, nemá čas. A tak mlýny
přidávají především turisté a několik poučených laiků, které tato
práce přivedla k lásce ke mlýnům a dnes již rozeznají loupačku
od mlecí stolice. Avšak databáze byla vytvořena především pro
odborníky. Například databáze obrázků vznikla proto, aby bylo
možné porovnávat profilace zhlaví svorů mlýnských hranic (v současnosti se v databázi nachází pouze 60 fotografií zhlaví). Stránky
jsou již ze třetiny zaplněné. K dnešnímu dni se zde vyskytuje bezmála 3 000 mlýnů z předpokládaných 8 843 (údaj ze sčítání živností v roce 1902). A tak například víme, že každý čtvrtý mlýn dnes
již buď neexistuje, nebo z něho zbyly pouze obvodové zdi, a jen
každý devátý mlýn vyrábí v současné době elektřinu.

Prozatím je tato databáze, zaměřená na podrobné zkoumání vodních obilných mlýnů, v rámci Evropy a nejspíš i světa unikátní. Ačkoliv
existuje např. Mill GPS databáze, její vypovídací hodnota není příliš
vysoká. Ze všech možností, které se nabízejí, sleduje pouze polohu
mlýna a druh motoru. Korespondence s administrátorem tohoto
projektu zkrachovala. Prý na to nejsou peníze. Osobně doufám,
že se Vodními mlýny spíše inspirují některé „země“ a vybudují
si vlastní kvalitní stránky. Avšak pokusy o komunikaci s Německem
a Slovenskem v tomto směru prozatím selhávají. Doposud se nenašel
člověk, který by se stránkami zabýval ve svém volném čase a nikdo
není ochotný si na to sehnat peníze. Tak se zdá, že stránky zatím
inspirují vznik podobně koncipovaného webu pro větrné mlýny
a pro pivovary u nás, v České republice. Držte nám palce!

