Bzová | Detail mlýnu

Identifikační údaje
Adresa

Bzová
66
267 43

Okres

Beroun

Katalogové číslo

Pokorný 183

Katastrální území

Bzová u Hořovic

GPS

49° 53' 43.1''
13° 51' 55.7''

Mapová značka

Holandský / Objekt bez
technologie

Poloha vůči obci

v zástavbě na J okraji oce

Číslo kulturní památky 41600/2-299 z r. 1955
otevřít list NPÚ
Přístupnost

Nepřístupný

Rok stavby

1839

Rok zániku

Stručný popis
Bzová, okr. Beroun, kulturní památka č.41600/2-299 z r.1955
První konkrétní zmínka o již fungujícím mlýnu holandského typu je z roku 1839. Mlýn však zřejmě pochází z konce první
poloviny 16. stol., kdy Jan mladší z Valdštejna (jako pán na Točníku) povolil obci Bzová postavení větrného mlýna neboť obec
nemá potok na stavbu vodního mlýna. Větrný mlýn přestal fungoval krátce po roce 1839 a od té doby pustl. Až v roce 1936
ruinu koupil pan Hanzlík, přestavěl ho na rodinný domek a postupně připojil další budovu. Původní vzhled stavby z lomového
kamene o průměru 11,5 m a výšce 8,5 m je narušen probouráním nových oken. Z vnitřního vybavení se dochovala pouze
jedna peruť uložená na půdě a půl mlýnského kamene. Mlýn, původně stojící o samotě, je dnes uprostřed vesnické zástavby.
Jedná se zřejmě o jednu z nejstarších dochovaných staveb větrného mlýna u nás.

Historie

Architektura
Stav nemovitosti

Zcela přestavěn – bez historické hodnoty

Typ

Holandský

Dominantní stavební konstrukce

Zděná - cihlová

Historické prvky
Parametry

Technologie
Technologické vybavení
Popis technologického vybavení
Technologické vybavení

Stopy po neexistující mlýnské technologii
Doplňkový provoz
Doplňkový provoz - popis
Historické prvky
Parametry

Literatura a prameny

Zajímavosti
Ostatní
Ve mlýně straší?
Majitelka mlýna paní Ruascherová nám při návštěvě vyprávěla o tajemném duchu mlýna. Každé ráno jsou prý slyšet kroky
po vrzajícím dřevěném schodišti do prvného patra mlýna. Jindy se jí v pokoji v přízemí chvějí a pohupují listy pokojových
rostlin. Je vyloučené, že by to bylo vlivem proudění vzduchu v pokoji, jelikož všechny dveře i okna jsou zavřená a topení v
létě netopí

Fotogalerie
Základní obrázky

