Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA – VII. - A.1

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava-Nové Mesto

Adresa:

Cesta mládeže, horná Mlynská dolina

Adresa popisom:

vedľa potoka Vydrica

Typ pamätihodnosti:

hmotná nehnuteľná

Názov pamätihodnosti:

bývalý mlyn Klepáč

Číslo v zozname MČ:

NoM-1A-1

Foto:

stav v roku 2006

Popis:
Objekt VIII. mlyna zvaného aj Klepáč, ktorý stál až do 80. rokov 20. storočia v pomerne dobrom
stave a po pamiatkovom výskume bola spracovaná dokumentácia na jeho rekonštrukciu ako mlyna,
po vysťahovaní nájomníkov chátral a rýchlo podľahol skaze, takže zostali iba jeho základy. V
súčasnosti Viliam Sedlár, manžel majiteľky objektu Ľudmily Raganovej, realizuje rekonštrukciu
budovy mlyna, ktorého najstaršia časť pochádza spred roku 1734. Ako mlyn objekt fungoval do
konca 19. storočia, neskôr bol prestavaný na reštauráciu.
V 70. rokoch 20. storočia vykonali pracovníci Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a
ochrany prírody v Bratislave pamiatkový výskum, ktorý dokázal, že najstaršia časť budovy mlyna
bola postavená pred rokom 1734, keď je tento mlyn dokumentovaný na pláne, a síce v poslednej
tretine 17. storočia. V druhej tretine 18. storočia sa objekt mlyna rozšíril smerom na východ,
dostal nový krov a boli vymurované štíty. Na základe dispozície ako aj celkovej situácie môžeme
konštatovať, že mlyn stál medzi dvoma ramenami potoka Vydrica na ostrovčeku a jeho koleso,
resp. dve boli umiestnené pod svahom na južnej strane v miestach , kde bol vyhĺbený zaklenutý
priestor, ktorý sa v popisoch technológie mlyna nazýva ľadnica.
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Klepáč v máji 2008

Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál
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