Evidenčný list pamätihodnosti mesta
Mesto:

Bratislava

Mestská časť :

Bratislava-Petržalka

Adresa:

Starhradská ul.

Adresa popisom:
Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotná nehnuteľná

Názov pamätihodnosti:

horáreň pri Malom Draždiaku

Foto

Pet-IA-7

Popis:
Jednu z dodnes zachovaných hájovní môžeme nájsť ukrytú v tieni stromov na Starhradskej
ulici v Zrkadlovom háji, ktorá prezradí svoju významnú historickú hodnotu len datovaním na
fasáde CISP 1779. Hájovňa bola pôsobiskom Gejzu Dražďáka, príslušníka starej hájnickej
rodiny, ktorého brat Ernest pôsobil tiež ako hájnik v Petržalke. Nie náhodou táto časť
Petržalky nesie meno Draždiak.
Petržalka, známa svojimi lužnými lesmi, ktoré obyvatelia postupne menili na lesoparky,
ukrýva vo svojich zákutiach pamiatky na lesnícku minulosť . Toto relatívne mladé sídlo bolo v
druhej polovici 17. storočia súčasť ou bratislavského hradného panstva Pálffyovcov. Lužné
lesy Petržalky, okrem iného aj zaujímavý poľovný revír, zverili Pálffyovci dedičným
hájnikom. Bolo tu viacero hájovní, mnohé z nich už nestoja.. Viaceré v minulosti slúžili
nielen ako sídla správy a starostlivosti o tunajšie lesy, ale v mysliach Petržalčanov zostali aj
ako miesta občerstvenia, stretnutí, oddychu a výletov.
Objekt hájovne ( horárne ) je stavba pravdepodobne rekonštruovaná na začiatku 20. storočia.
Budova je jednopodlažná, čiastočne podpivničená priestorom s klenbovým stropom.
Využívaná je ako služobný byt horára a sklady. Vstupy do objektu sú z juhovýchodnej strany.
Do bytu je samostatný vstup a do skladov je samostatný vstup z dvora. Ďalší vstup do pivnice
je z terénu z juhozápadnej strany. Objekt má sedlovú strechu, krov je drevený.
Pri horárni(J.H. – Jäger Haus), ktorá je v tejto lokalite zachytená aj na pláne Bratislavy
a okolia z roku 1883 sa nachádza hneď pri komunikácii aj dvojpodlažný objekt na prízemí
s troma okennými osami (pravá časť s jedným oknom je pravdepodobne dodatočne
pristavaná). Poschodie je drevené s dvoma oknami s vyrezávaným a na červeno natretým
orámovaním, s drevenou pavlačou (balkónom) na ôsmich drevených podperách. Strecha
s jedným komínom je mierne šikmá, nevhodne zastrešená plechom.
Do zoznamu nehnuteľných pamätihodností navrhli a schválili bez bližšej špecifikácie
a uvedenia kultúrnych hodnôt poslanci MČ Bratislava Petržalka.
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