Valašské Mezizíčí | Detail mlýnu

Identifikační údaje
Adresa

Valašské Mezizíčí
Medůvka ev. č. 98 Podlesí
757 01

Okres

Vsetín

Katalogové číslo

B45

Katastrální území

Malá Lhota u Valašského
Meziříčí

GPS

49° 25' 33.1''
17° 59' 45.8''

Mapová značka

Německý / Novostavba

Poloha vůči obci

2 km JZ od od obce Malá Lhota

Číslo kulturní památky
Přístupnost

Přístupný při zvláštních
příležitostech

Rok stavby

asi 2017

Rok zániku

Stručný popis
Replika neotáčivého větrného mlýny horského typu vznikla na místě, kde tento mlýnek stával nedaleko pasekářské usedlosti.
V šedesátých letech zde ještě stála stavba bez technologie. V roce 1964 byl zbořen celý.
Mlýn postavil před rokem 1900 A. Skýpala. Půdorys byl 2,5 * 3 m.
Současný majitel postavil repliku podle dochovaných historických fotografií s využitím technologie z jiných, vodních mlýnů.
Mlýnské složení je kompletně přeneseno z vodního mlýna v Radešicích (stavební část tohoto mlýna je ve skanzunu Vysoký
Chlumec). Hranolový vysévač byl vzat z Petříkova mlýna pod Týnčany.
Ostatní části technologie dotvožil František Mikyška do funkčného stavu. objekt si postavil majitel, absolvent dřevařské školy.
V době kdy je majitel přítomen na přilehlé chalupě, je mlýn volně přístupný veřejnosti.

Historie
Historie obecně

Neotáčivý horský větrný mlýn byl postaven před rokem 1900. V
šedesátých letech už byl bez technologie a v roce 1964 zanikl.
Replika byla postavena v roce 2017.

Příjmení mlynářů
působících na mlýně

• Skýpala A. od cca 1900

Architektura
Stav nemovitosti

Novostavba

Typ

Německý

Dominantní stavební konstrukce Dřevěná
Historické prvky

Parametry

půdoras 3,5 * 4 m, celkový výška 7,5 m, výška valu od země
je 5 m,
Perutě mají průměr 10,5 m, a plně zapéřené mají plochu 21,7
m2
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Technologie
Technologické vybavení

• Existující obyčejné složení (Počet: 1)

Popis technologického vybavení
Technologické vybavení
Stopy po neexistující mlýnské technologii
Doplňkový provoz
Doplňkový provoz - popis
Historické prvky

• celé mlecí složení
• mlecí kámen
⚬ pískovcový kámen (Počet: 1)
• moučnice
• násypný koš
• vysévač hranolový (Řemeslný)

Parametry

Literatura a pramenyZajímavostiOstatníFotogalerieHistorické fotografie a pohlednice

Současné fotografie - technologické vybavení

Základní obrázky

