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Identifikační údaje
Adresa

Město Libavá
9. Května 785 01

Okres

Olomouc

Katalogové číslo

Burian 315

Katastrální území

Město Libavá

GPS

49° 43' 16.1''
17° 31' 4.0''

Mapová značka

Holandský / Objekt s částí
technologie

Poloha vůči obci

300 m Z od středu obce

Číslo kulturní památky 10297/8-3791 z r.1994
otevřít list NPÚ
Přístupnost

Přístupný po domluvě

Rok stavby

1875

Rok zániku

Stručný popis
Kdy byl větrný mlýn holandského typu postaven nevíme. První zpráva o tom, že stojí a funguje je z roku 1875. Mlýnu se
říkalo Sidlerův. Další informací je až záznam památkového úřadu z roku 1955, že mlýn je zchátralý a vyžaduje opravu. Až po
zpřístupnění vojenského prostoru v roce 1990 je vidět, že mlýn byl ruinou bez střechy, podlahy byly rozpadlé a zdi plné
nápisů v azbuce. Opravy se mlýn dočkal po vyhlášení kulturní památkou až v roce 1996. Libavský mlýn je poslední z
původních 24 větrných mlýnů ve vojenském prostoru Libavá, který přečkal do dnešních dnů. Ostatní mlýny zničila naše nebo
sovětská armáda.
Stavba je z místního kamene kuželovitého tvaru, o průměru u země 9 m a celkové výšce asi 12,5 m. Kuželová střecha je
pokryta břidlicí. Do vikýře byla vsazena zkrácená replika perutí.
Dnes mlýn spravuje okrašlovací spolek Lubavia, které ve mlýně vytváří muzeum předmětů nalezených ve vojenském
prostoru. (http://www.mesto-libava.eu/spolky-sdruzeni/lubavia/informace/). Expozici, která je zatím pouze v přízemí míní
rozšířit do vyššího patra - po rekonstrukci podlahy. Letos bude opravena střecha z kamene a do budoucna chtějí i udělat
nové perutě, původní velikosti.
Mlýn je přístupný po domluvě na tel. čísle 734 747 386 pan Ján Hňátek.

Historie

Architektura
Stav nemovitosti

Zřícenina

Typ

Holandský

Dominantní stavební konstrukce

Zděná - kamenná

Historické prvky
Parametry

Technologie
Technologické vybavení

• Zcela bez technologie aj.

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

Literatura a pramenyZajímavostiOstatníFotogalerieZákladní obrázky

Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

Ostatní

fotografie a pohlednice

Současné fotografie - interiér

Historické

Současné fotografie - technologické vybavení

Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

