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Vplyv zakladateľov Bratislavskej 
cvernovej továrne na jej architektúru
Veronika Kvardová Pôvodnými zakladateľmi Uhorskej cvernovej továrne 

v Bratislave boli dve spoločnosti – viedenská fi rma 
Richter & Salcher a  škótska spoločnosť na výrobu 
nití J & P Coats. Fabrika v Bratislave bola 26. továreň 
založená etablovanou fi rmou J & P Coats mimo úze-
mia Veľkej Británie a zároveň bola jedinou vo vtedaj-
šom Uhorsku1. Viedenská fi rma Richter & Salcher po-
kračovala v tradícii úspešného podnikania Mathiasa 
Salchera (1803 – 1879), ktorý v polovici 19. storočia 
založil textilnú továreň neďaleko St. Pöltenu. Jeho 
fi rma neskôr odkúpila a postavila viacero textilných 
továrni v oblasti miest Brunn, Harland, Stattersdorf 
a Ochsenburg v Dolnom Rakúsku.2 Tento príspevok 
sa zameriava na sledovanie architektúry textilných 
podnikov založených fi rmami Salcherovcov v Rakús-
ku a  J & P Coats v  Škótsku a  porovnanie ich mož-
ného vplyvu na architektúru Bratislavskej cvernovej 
továrne.

Továrne fi rmy Coats pri Paisley
Firma Coats vybudovala niekoľko veľkých textilných 
tovární pri škótskom meste Paisley v rokoch 1826 – 
18583. Firmy sa po odchode zakladateľa Jamesa Co-
atsa do dôchodku, chytili jeho synovia, ktorí pomohli 
podniku expandovať do celého sveta.4 Mimo svojej 
domovskej krajiny mala fi rma podiel vo viacerých 

textilných podnikoch5. V  niektorých sa rozhodli in-
vestovať od začiatku, inde sa pripojili už k rozbehnu-
tej výrobe najmä vtedy, keď ich majitelia neobstá-
li v  silnom konkurenčnom boji. Fabriky, pri ktorých 
stáli od ich založenia, tvorili len jednu pätinu z tých, 
ktoré vlastnili mimo Veľkej Británie. Medzi nimi mô-
žeme nájsť aj niektoré európske – v mestách Barce-
lona, Bratislava či Porto.6 Architektonický výraz ich 
pradiarenských budov bol veľmi ovplyvnený skúse-
nosťami, ktoré majitelia nadobudli pri stavbe fabrík 
v ich domácej krajine.

Najkrajší príklad typickej tehlovočervenej pra-
diarne sa nachádzal v tzv. Ferguslie thread Works pri 
škótskom meste Paisley. Najimpozantnejšou stavbou 
komplexu je „Pradiareň č. 2. je päťpodlažná telová 
stavba s kamennými prvkami, s ohňovzdornou kon-
štrukciou, kde každé podlažie stojí na liatinových 
stĺpoch. Interiér je obložený glazovanými dlaždica-
mi. Táto budova, s vežami ukončenými medenou kry-
tinou, je výnimočný príklad štýlu francúzskej rene-
sancie – 400 stôp dlhá, 100 stôp vysoká a 130 stôp 
široká – navrhnutá fi rmou Woodhouse a  Morley 
z  Bradfordu v  roku 1887.“ 7 Architektonická fi rma 
Woodhouse a  Morley z  Bradfordu sa špecializovala 
na viacpodlažné industriálne budovy stavané z  čer-
vených tehál.8 Fasáda pradiarne pomocou rôzneho 
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tvarovania okien graduje smerom k  vrchu stavby, 
čo podčiarkuje aj výrazná atika tvorená z balustrád. 
Na nárožiach boli umiestnené vežičky a  vázy, ktoré 
zdobili budovu v  renesančnom historizujúcom štý-
le. V  najexponovanejšej polohe sa nachádzal rizalit 
ukončený dekoratívnym tympanónom. Tieto tenden-
cie dekorovania industriálnych stavieb súvisia s  re-
prezentatívnosťou pradiarní, ktoré mali poukazovať 
na bohatosť a  dôležitosť priemyslu v  meste. Takis-
to prezentovali aj samotnú fi rmu a  architektonický 
vkus jej majiteľov. Známe meno architektonickej fi r-
my dokladuje tendenciu zadávania výstavby priemy-
selných budov architektonickým ateliérom, ktoré sa 
snažili vytvoriť nielen funkčnú stavbu, ale aj repre-
zentatívnu budovu, akúsi značku fi rmy.9 

Z porovnania ostatných pradiarenských budov fi r-
my Coats doma i vo svete vieme, že výrazným prvkom 
pradiarní bola ich reprezentatívna dekorácia fasád, 
ktorá sa prejavovala najmä na komínoch, schodisko-
vých či vodných vežiach, ktoré boli ukončené profi -
lovanou atikou. Viacpodlažné výrobné budovy mali 
voľnú dispozíciu určenú pre technologické zariade-
nia. Všetky ostatné funkcie, ako je strojovňa, scho-
diská, hygienické zariadenia a podobne, boli v iných 
budovách či objemoch, ktoré nadväzovali na hlavnú 

stavbu. Ostatné stavby v závode mali zväčša jednot-
ný architektonický výraz.

Rodina Salcherovcov a ich továrne v blízkosti 
St. Pöltenu
Podnikanie Matthiasa Salchera v  blízkosti St. Pöl-
tenu malo dlhú tradíciu. Na začiatku výroba prebie-
hala v  kúpených fabrikách. Tie museli byť najskôr 
prerobené pre potreby textilnej výroby. Neskôr sa 
k nim dostavali nové výrobné budovy, podľa požia-
daviek najmodernejších technológií. V  tomto prís-
pevku sa budem venovať len tým súčastiam podni-
kov Matthiasa Salchera, ktoré dala priamo vystavať 
jeho fi rma. 

Prvá Harlandská fabrika Salcherovcov bola rozší-
rená o nové budovy zošľachtovne a sušiarne v  roku 
1884 podľa návrhov Johanna Wohlmeyera10  tesne 
pri umelom vodnom kanáli. Napriek neskorším úpra-
vám možno odčítať fasádu tvorenú rytmom otvorov 
so segmentovým zakončením, ktoré spolu s horným 
presvetlením vytvárali podmienky vhodné na prácu.11 
Výplne otvorov tvoria jednoduché kovové okná, kto-
ré sú delené na štvorcové tabličky. Na fasáde je pre-
zentovaný nosný systém pomocou lizénových rámov, 
ktoré jemne vystupujú zo stien.

Pradiareň fi rmy Coats v Paisley
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Na začiatku 20. storočia bola postavená vrátni-
ca pozdĺž kanála a  transformátorovňa, ktoré sa od 
ostatných stavieb výrazne odlišujú svojou dekora-
tívnosťou. Rovná fasáda je členená rytmom okien 
a  pásovými lizénami. Okná majú profi lované oste-
nia s  náznakom klenáka a  vystúpeným parapetom, 
čo naznačuje inšpiráciu v jednom z dekoratívnejších 
hnutí v tomto období.

V  roku 189712 bola pristavaná k  severnej stene 
hlavnej výrobnej budovy, ktorú kúpili Salcherovci od 
Antona Schrama, nová strojovňa, ktorá má výrazné 
veľké okno v strede uličnej fasády. Výplň okna tvorí 
zaujímavý pravidelný vzor z kovových častí. Celá fa-
sáda strojovne má reprezentatívny ráz, ktorý zvýraz-
ňuje bosáž, orámovanie okien a nápisov, na ktorých 
je rok výstavby 1897 a nápis Zwirnerei Harland (Cver-
náreň Harland). Opäť sa tu objavuje riešenie, ktoré 
podčiarkuje funkciu stavby pomocou použitia bohat-
šieho tvaroslovia.

Elektrárne textilných podnikov rodiny 
Salcherovcov
Pozoruhodnú kapitolu vo výstavbe textilného kom-
plexu fabrík Salcherovcov v  okolí Harlandu tvorí aj 
energetické hospodárstvo, ktoré bolo vybudované 
v rokoch 1905 – 191413. Je to sústava viacerých elek-
trární, ktoré sú postavené na umelo vytvorených 
kanáloch. 

Elektráreň Aufelt bola vybudovaná v roku 190714. 
Jej neomietnutá fasáda tvorí kontrast s omietnutý-
mi profi lovanými orámovaniami okolo otvorov. Pou-
žité je jednoduché zasklenie delené na malé tabličky. 
Plochá strecha je ukončená zvýraznenou omietnu-
tou atikou, ktorá vystupuje na severnej strane, kde 
sa pravdepodobne nachádza miestnosť s turbínami. 
Táto časť stavby je oddelená omietnutými lizénami 
aj na nárožiach. Takmer identický architektonický vý-
raz má aj ďalšia elektráreň, ktorá bola postavená pre 

požiadavky nového podniku Salcherovcov podľa plá-
nov Johanna Schirmera v roku 1908 v Ochsenburgu.15

Na kanáli Luggau bola v roku 190916 vybudovaná 
ďalšia, dodnes zachovaná, vodná elektráreň17. Svojím 
architektonickým výrazom sa odlišuje od predchá-
dzajúcich, najmä svojou hmotou. Ide o vysokú stavbu 
zakončenú valbovou strechou s výraznými opornými 
piliermi nad prívodným kanálom. Okná v tejto čas-
ti sú obdĺžnikové a orámované plastickým ostením. 
Časť, v ktorej sa nachádza turbína, má symetriu na 
fasáde podporenú veľkým zvýrazneným poloblúko-
vým prekladom, pod ktorým sa nachádza dvojica tab-
ličkových okien a veľká brána. Medzi týmito otvormi 
je umiestený nápis, ktorý dokladá použitie stavby pre 
Harlandskú pradiareň a cvernáreň18. Riešenie výplne 
malého dverného otvoru a  ukončenie striech kovo-
vými prvkami, naznačuje vplyv secesného hnutia na 
tejto stavbe. 

Firma Salcherovcov budovala svoje textilné pod-
niky a  k  nim prislúchajúce stavby celé 19. storočie 
až do prvej svetovej vojny. Ich výraz nie je jednotný, 
čo bolo spôsobené najmä rôznym obdobím výstavby, 
používaním pokrokovejších techník a  modernejších 
materiálov pri ich výstavbe. Stavby mali omietnutú 
fasádu alebo fasádu z  neomietnutého muriva, ktorá 
bola zjemnená dekoratívnymi prvkami kontrastujúci-
mi s jednoduchou hmotou budovy. Dodnes zachova-
né elektrárne a strojovne nám dávajú jasný signál, že 
tieto budovy boli vďaka strojovému vybaveniu hrdý-
mi súčasťami fabrík. Na nich sa sústredili tvaroslov-
né princípy, ktoré prechádzali od inšpirácie z histo-
rizmov až po nové hnutie – secesiu.

Architektúra Bratislavskej cvernovej továrne
Z porovnania predchádzajúcich príkladov a všetkých 
známych faktov o  vzniku Bratislavskej uhorskej to-
várne19 vieme povedať, že architektúra jej stavieb 
vychádza z  rozličných princípov. Na architektonickú 

Zošlachťovňa a sušiareň v Harlande

Vrátnica v Harlande

Vpravo pristavaná strojovňa v Harlande
Zdroj: autorka článku (2012)

Vodná elektráreň Aufelt
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formu a dekoráciu budovy vplývala predovšetkým jej 
funkcia. Práve funkcia stavby ovplyvnila výber de-
korácie, ktorá dokladá význam danej budovy v rám-
ci závodu. Viac reprezentačné budovy mali zväčša 
prepracovanejšiu koncepciu fasád. Z pôvodného ná-
vrhu20 pradiarne v  Bratislavskej cvernovej továrni 
mala byť fasáda tvorená jednoduchým rastrom typic-
kých veľkých priemyselných okien, medzi ktoré boli 
umiestené tehlové lizény. Pradiareň mala byť ukon-
čená zvýraznenou atikou. Schodisková veža s  vod-
nou nádržou na poslednom podlaží je na výkresoch 
načrtnutá s výrazným štylizovaným cimburím a ho-
dinami, čo sú znaky, ktoré môžeme nájsť na veľkých 
pradiarňach, ktoré stavala fi rma J & P Coats vo sve-
te. Z veľkej časti sa návrh realizoval, no v roku 1965 21 
bola budova prefasádovaná. 

Budova s čerpadlom v bratislavskej továrni je prík-
ladom objektu, ktorý má podobné črty ako vodné 
elektrárne postavené fi rmou Salcherovcov v Harlan-
de. Pôvodne jednopodlažná stavba má dekoratívne 
omietnuté ostenia otvorov s vystúpeným klenákom. 
Podobné prvky nachádzame aj na elektrárni na kanáli 
Luggau, ktorá vznikla v tom istom roku.22 

Vplyv zahraničných investorov a ich stavebnej pra-
xe je dodnes čitateľný aj v  Bratislavskej cvernovej 
továrni 23. Napriek tomu sa tu prejavila aj domáca 
tradícia na budove cievkarne, ktorá nesie znaky archi-
tektúry vyskytujúcej sa častejšie v oblasti bývalého 
Rakúsko-Uhorska. Stavba sa svojím výzorom začle-
ňuje do skupiny priemyselných budov, ktoré sa na-
chádzajú v iných podnikoch v rámci mesta24. Z toho 
možno usudzovať, že domáca tradícia stavania tvo-
rila taktiež jeden z  podnetov, ktorý ovplyvnil výzor 
stavieb v  samotnom podniku. V  neposlednom rade 
ovplyvňuje tvar a dekoráciu na výrobnom objekte ob-
dobie jeho vzniku a pokrokovosť stavebníctva na poli 
nových konštrukcií a materiálov.25

Kombináciou všetkých kategórií vplyvov a  impul-
zov, ktoré kreovali priemyselnú architektúru, vznikla 
na rôznych miestach sveta osobitná tvár fabrík tvo-
riaca ich poznávací prvok v krajine. Napriek rovnakým 
majiteľom, staviteľom, funkcii či prostrediu bola vy-
tvorená vždy nová stavba inšpirovaná dekoratívnymi 
prvkami z celého spektra nielen priemyselných sta-
vieb. Zmesou týchto častí sa vytvoril dokonalý prí-
bytok pre stroje, ktoré dávali prácu ľuďom a dodnes 
pripomínajú niekdajšiu prosperitu kraja. Dekoratív-
na stránka týchto budov podčiarkuje ich dôležitosť 
v našich dejinách a v obraze miest. Uhorská cverno-
vá továreň je dodnes toho príkladom v širšom centre 
hlavného mesta Slovenska.

Príspevok vyšiel v rámci Programu na podporu mla-
dých výskumníkov STU v Bratislave.
Autorka spracováva dizertačnú prácu na FA STU na 
tému Priemyselné areály v Bratislave. Tvaroslovie 
a dekorácia na priemyselnej architektúre Bratislavy.
Školiteľka: doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Autor fotografi í v článku Veronika Kvardová.

Vodná elektráreň na kanáli Luggau

Dverný otvor na vodnej elektrárni Luggau
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Pôvodný návrh fasády pradiarne v Bratislave

Budova s čerpadlom v Bratislave
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1 s. 526 (KIM, 1997)
2 Od roku 1923 sa spoločnosť J & P Coats stala vlastníkom fi rmy 
Salcherovcov. Podľa: KIM, 1997.
3 Poznámka: citát preložený z anglického originálu (Butt, 1967, 
s. 73)
4 Dokazuje to aj príklad na pradiarni č. 2 či č. 8 v Paisley 
a spomína to v dictionary of scottish architects (dostupný 
online). 
5 Bolo ich až 54 a nie všetky spracovávali len bavlnu, podľa KIM, 
1997
6 s. 530, (KIM, 1997)
7 Poznámka: citát preložený z anglického originálu (Butt, 1967, 
s. 73)
8 Dokazuje to aj príklad na pradiarni č. 2 či č. 8 v Paisley 
a spomína to v dictionary of scottish architects (dostupný 
online). 
9 Princíp zadávania realizácie a návrhu továrne významným 
architektonickým ateliérom, aby vytvorili reprezentatívnu 
architektúru, spomína to aj publikácia o priemyselnej archeológii 
(PALMER, NEAVERSON, 2005, s. 65).
10 s. 629 (STADLER, 2006)
11 Pôvodne mali stavby šedovú strechu, no v roku 1902 bola 
nahradená železobetónovou strechou.
12 s. 630 (STADLER, 2006)
13 s. 623 (STADLER, 2006)
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17 s. 627 (STADLER, 2006)
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19 Autroka článku prezentovala výsledky vo viacerých 
publikáciách, ktoré sú momentálne v tlači.
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Bratislavy, Útvar hlavného architekta 1849 – 1967, krabica č. 414.
23 Dokazuje to budova pradiarne, farbiarne, strojovne, ktoré nesú 
na sebe prvky anglickej staviteľskej praxe, či budova s čerpadlom 
a kotolňa, ktorých výzor je veľmi podobný so stavbami v Rakúsko-
Uhorsku.
24 Podobnú realizáciu fasád mala fabrika na Káble na Továrenskej 
ulici či Patrónová továreň – obidve navrhnuté rodinou 
Feiglerovcov.
25 Od začiatku výstavby cvernovej továrne v Bratislave sa spája 
meno fi rmy Pittel a Brausewetter, preto aj stavba cievkarne má 
pokrokový konštrukčný betónový systém ako jediná spomedzi 
stavieb z tohto obdobia v závode.

Budova cievkarne z dvora v Bratislave


