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Závod Dynamit Nobel v Bratislave
Kľúčové aspekty architektonicko-urbanistického vývoja

Nina Bartošová Chemický závod Dynamit Nobel v Bratislave (ďalej 
dynamitka), založený v  roku 18731 má osobitý vý-
znam presahujúci lokálny kontext, ktorý nesúvisí 
len s rozvojom priemyslu v 19. a 20. storočí. Nie je 
síce celkom terrou incognitou, ale stojí, napriek jeho 
nespochybniteľným hodnotám, na okraji záujmu. 
Ak má byť význam dynamitky naplno pochopený, do 
úvahy treba brať oveľa širšie súvislosti než doteraz. 
Vďaka strategickému postaveniu z politicko-hospo-
dárskeho a historického hľadiska a z hľadiska vývoja 
chemického priemyslu už bola predmetom viacerých 
vedeckých prác2.Napriek tomu, že ani pamiatkové 
hodnoty jej priemyselnej architektúry nie sú celkom 
opomínané, komplexnejší záber, ktorý by sa zaoberal 
analýzou jeho architektonicko-urbanistického výz-
namu, stále chýba.

S najväčšou pravdepodobnosťou je to tak preto, že 
čitateľnosť územia priemyselného areálu je z tejto 
stránky pomerne nejednoznačná, jeho jednotlivé hod-
noty sa strácajú, a preto mu odborníci z oblasti archi-
tektúry nevenovali takú pozornosť, akú by si zaslúžil. 

Súčasný roztrieštený ráz územia, ktoré sa nachá-
dza v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, značne 
komplikuje celistvé uchopenie mnohých vrstiev jeho 
významových aspektov. Dôvodov nečitateľnosti prie-
myselného areálu, ako urbanizovaného územia, je 
niekoľko a  súvisia s  jeho kontinuálnou stavebnou 
transformáciou postihujúcou veľký počet menších 
objektov na rozľahlom území a  refl ektujúcou me-
niace sa požiadavky výroby a jej rozvoj. Z pôvodných 
objektov z obdobia založenia továrne sa zachoval už 
len nepatrný zlomok a väčšina z nich o svoj auten-
tický výraz prišla. Najstaršie výrobné objekty sú až 
zo začiatku 20.  storočia3, pričom objemovo najvýz-
namnejšiu časť výroby výbušnín predstavujú stavby 
z  obdobia, keď podnik patril pod nemecký koncern 
I. G. Farben, čím sa do značnej miery, stigmou nacis-
tickej minulosti, zatlačil význam predošlého, histo-
ricky významného obdobia. Skutočnosť, že ide o zá-
vod založený Alfredom Nobelom a  mal významné 
postavenie medzi desiatkami tovární4, ktoré známy 
švédsky vynálezca postavil po celom svete, je pre 

pamäť miesta dôležitá a z hľadiska ďalšieho rozvoja 
územia môže mať svoj význam.

Stavebná evolúcia areálu, ktorý bol súčasťou jed-
ného z prvých, celosvetových priemyselných impérií, 
nahráva dôvodom zaujímať sa oň aj z  hľadiska ur-
banizmu a architektúry. Éra industrializácie a s ňou 
súvisiaca výstavba priemyselných areálov a  nadvä-
zujúcich robotníckych kolónií vtlačila výraznou mie-
rou ráz súčasným mestám, Bratislavu nevyníma-
júc. Zvláštnosťou dynamitky je, že nám jej stavebný 
a historický vývoj po druhej svetovej vojne, ktorý je 
nemenej zaujímavý ako prvé historické obdobie tr-
vajúce do roku 1918, dovoľuje sledovať ďalšie vý-
znamné trendy v architektúre a urbanizme. Zásluhu 
na tom má príchod a tvorba významného architekta 
Vladimír Karfíka, pričinením ktorého dynamitka opä-
tovne prekonáva hranice miestneho významu. Pozor-
nosť sa v  tom čase vo veľkej miere preniesla, popri 
výrobnej časti priemyselných areálov, aj na koncep-
cie obytných zón a typizáciu architektúry. Môže sa ja-
viť ako paradoxné, že sa tak nestalo v čase, keď závod 
patril do širokej siete Nobelových tovární – hoci, ako 
sa ukáže, sú dôvody, ktoré k tomu viedli. Prvok dvoch, 
rovnako zásadných etáp plánovania priemyselného 
areálu, ktorý môžeme v Bratislave sledovať, je opäť 
niečím, čo stavia dynamitku, i v kontexte desiatok za-
chovaných Nobelových tovární, na osobitné miesto.

Priebeh urbanizácie podnietenej industriali-
záciou v západnej Európe a u nás
Zohľadnenie histórie a okolností súvisiace s vznikom 
dynamitky, ako aj konfrontácia s ďalšími Nobelovými 
továrňami, môžu poukázať na dosiaľ prehliadané sú-
vislosti a napomôcť sformulovaniu jej architektonic-
ko-historickému významu. V 70. rokoch 19. storočia, 
keď továreň budovali, patrilo územie Uhorsku, teda 
zaostalejšej, prevažne agrárnej časti rakúsko-Uhor-
skej monarchie. Napriek tomu Bratislava vďaka svojej 
polohe značne pocítila rozvoj mesta súvisiaci s indus-
trializáciou, hoci s oneskorením oproti západnej Eu-
rópe, z dôvodu dlhšieho pretrvávania feudálnych po-
merov, ako aj politickou situáciou. Revolúcia v rokoch 
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1848  – 1849 a  s  ňou spojené zrušenie poddanstva, 
rakúsko-uhorské vyrovnanie v  roku 1867, dali síce 
predpoklad rozvoju priemyslu, ale oneskorenie nášho 
územia v urbanizačnom procese poznamenalo formo-
vanie miest. Vyspelejšia západná spoločnosť už v tom 
čase poznala negatívne aspekty priemyselnej výroby 
a jej dopadu na spoločnosť a životné prostredie miest 
a snažila sa ich eliminovať. Plošný nárast sídel a ma-
sívny príliv obyvateľov z vidieka, podnietili vznik kon-
cepcií urbanistického plánovania. 

Známym európskym príkladom je prestavba Pa-
ríža (1853  – 1869), zrealizovaná prefektom Hauss-
manom za vlády Napoleona III., práca ktorého, ako 
píše významná teoretička v oblasti urbanizmu, Fra-
nçoise Choay5, ovplyvnila  španielskeho inžiniera Il-
defonsa Cerdu, autora projektu rozšírenia Barcelony 
(1859). Cerdà použil termín urbanización (urbani-
zácia) vôbec prvýkrát v roku 1867 v diele Teoria ge-
neral de l’urbanización. Nové urbanistické riešenia 
sa podpísali napríklad aj na obraze Viedne či Buda-
pešti. Cerdà však okrem realizovaného projektu za-
nechal po sebe aj významné teoretické dielo, kto-
rým dal tvorbe a  plánovaniu miest vedecký štatút 
samostatnej disciplíny. Veľká transformácia miest, 
ktorá sa diala v Európe v 19. storočí, načrtla formu, 
ktorú majú dnes. Charakteristických typov bolo nie-
koľko, pričom sa používali tri hlavné princípy a  ich 
kombinácie: „Systém navzájom sa križujúcich bulvá-
rov s veľkými námestiami, kolonizačný typ pravouh-
lej urbanistickej osnovy a  koncept vytvorenia veľkej 
okružnej triedy. Ak by sme však u nás hľadali mode-
lové uplatnenie aspoň jedného z nich, ostali by sme 
asi sklamaní. Periférnosť nášho územia k  centrám 
monarchie spôsobila, že sa tu veľké urbanistické kon-
cepty v čistej podobe neuplatnili.6“ Skutočnosť, že sa 
Bratislava v súčasnosti vyrovnáva s mnohými urba-
nistickými problémami súvisí s  tým, že kedysi pro-
vinčné mesto, z hľadiska svojej historickej štruktúry, 
dostalo sa do pozície veľkomesta, bez realizácie uce-
lenejšej koncepcie celoplošného rázu.

Stavebnú aktivitu sprevádzajúcu príchod prie-
myslu do sídiel na našom území približujú Jana 

Pohaničová a Elena Lukáčová: „Explozívna stavebná 
činnosť najmä na sklonku 19. storočia menila silue-
tu miest i  štruktúru zástavby bývalých historických 
jadier, nebola však výsledkom plánovanej urbanizá-
cie. Voľné plochy za hradbami sa živelne parcelova-
li. Priemyselné podniky pôvodne umiestňované mimo 
obytných štvrtí neskoršia zástavba rýchlo pohltila, čo 
znehodnocovalo osídlenie a  vstupné časti do miest. 
Lokalizáciu novej výstavby riadili mestskí zememe-
račskí inžinieri, ktorí  – česť výnimkám  – nemali po-
trebné skúsenosti ani vzdelanie na veľkorysé a pred-
vídavé plánovanie, preto vypracovali zväčša len 
čiastočné regulačné urbanistické zásahy.7“ Napriek 
tomu, že v Bratislave k plánovanému urbanistickému 
zásahu s nástupom priemyslu nedošlo, existujú návr-
hy budapeštianskeho profesora Antona Palóczyho8, 
ktorý v rokoch 1909 a 1917 vypracoval pomerne po-
krokové koncepcie rozvoja mesta implikujúce zavede-
nie vodného kanála vedeného z Dunaja do mestskej 
zástavby a s lokalizovaním priemyselných zón. Lenže 
v  roku 1873, keď Alfred Nobel v Bratislave továreň 
na dynamit zakladal, sa nepredpokladalo, že by sa 
sídlo raz rozrástlo až sem, po niekdajšie územie Hol-
zwurm9, k močaristej parcele pomerne ďaleko vzdia-
lenej od historickej Bratislavy.

Alfred Nobel a jeho vynálezy
Bližšia predstava o Alfredovi Nobelovi do určitej mie-
ry prináša odpovede na to, prečo boli jeho továrne 
na výbušniny koncipované nejednotným spôsobom. 
Alfred Nobel (1833–1896) sa narodil v  Štokholme, 
ale roky mladosti strávil v Petrohrade, kam jeho otec, 
Immanuel Nobel, odišiel za prácou po fi nančnom 
krachu, ktorý ho postihol vo Švédsku. Ako uvádza Ulf 
Larsson10, životná dráha, ktorou sa A. Nobel vydal, 
bola vo veľkej miere ovplyvnená osobnosťou jeho 
otca, ktorý bol sám vynálezcom a  priemyselníkom, 
mal skúsenosti s námorníctvom, zaujímal sa o tech-
nológiu a konštrukcie, študoval architektúru, a čo je 
dôležité, orientoval sa aj v chémii. Kariéra Immanue-
la Nobela alternovala obdobia úspechov a bankrotov. 
Mnohé zo svojich schopností využil v Petrohrade, kde 

Skupina tovární Dynamit Nobel, akciová spoločnosť, z konca 
19. storočia – pohľad zo západnej strany Zdroj: Istrochem, a. s.
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sa mu podarilo uplatniť svoju technológiu námor-
ných mín. Mladý Alfred dostal počas tohto obdobia 
súkromné vzdelanie, kde ho do problematiky chémie 
uviedol jeden z najprominentnejších ruských chemi-
kov – Nikolaj Zinin. Alfredov záujem bol zaostrený aj 
na literatúru. V tomto období napísal niekoľko bás-
ní a je zrejmé, že mal talent na jazyky. Okrem rodnej 
švédčiny ovládal už v tom čase francúzštinu, anglič-
tinu, nemčinu a ruštinu. Jeho otec ho však smeroval 
k technickej dráhe.

Začiatky, ktoré doviedli A. Nobela k dynamitu, sia-
hajú do obdobia začiatku šesťdesiatych rokov 19. sto-
ročia, keď sa spolu s otcom a bratmi začali bližšie za-
ujímať o výbušnú tekutinu – nitroglycerín, na ktorý 
ich ešte v Rusku upozornil Nikolaj Zinin s domnien-
kou, že by mohol mať vlastnosti pre vojenské účely. 
Prvé pokusy s touto látkou bratov Ludviga, Roberta 
a Alfreda Nobela sa odohrali pri rieke Neve. Z Rus-
ka však pre nepokoje čoskoro odišli späť do Švéd-
ska. Ďalšie experimenty vykonával Alfred Nobel už 
so svojím otcom v rodinnej továrni v Helenborgu pri 
Štokholme, v ktorej nešťastím v roku 1864 zahynul 
najmladší z bratov, Emil. Tragédia neodradila A. No-
bela od ďalších experimentov a  v  práci pokračoval 
ďalej.  A  tak mu 19. storočie vďačí za niekoľko vý-
znamných vynálezov v oblasti chémie. Kľúčovú úlo-
hu pri nich hral nitroglycerín, ktorý vyvinul už v roku 
1846 taliansky chemik Ascanio Sobrer11. A. Nobel ne-
bol jediný, kto s nitroglycerínom experimentoval, ale 
bol prvým, ktorý si ho dal patentovať a  vyrábal ho 
priemyselne12. Ďalšími jeho významnými vynálezmi 
sú palivový olej, balistit a  v neposlednom rade dy-
namit, ktorý si dal patentovať v roku 186713 a neskôr 
trhacia želatína, s lepšími technickými vlastnosťami, 
produkovaná rovnako pod názvom dynamit.

K  svojmu najznámejšiemu vynálezu prišiel Nobel 
v  období, ktorému predchádzalo viacero tragických 
nehôd v súvislosti s nitroglycerínom – v New Yorku, 
Nemecku aj v Austrálii. V tom čase žil Nobel v Krüme-
li, kde pracoval na svojich pokusoch ešte v pomerne 
provizórnych podmienkach. Nehody mohli mať nega-
tívny dosah na vývoj jeho podnikania. Preto sa snažil 
vyvinúť látku, ktorá by bola bezpečnejšia na mani-
puláciu i transport. Zmiešanie nitroglycerínu s infu-
zoriovou hlinkou, pórovitým pieskom, ktorého veľké 
množstvo sa nachádzalo v okolí továrne, ho priviedlo 
k riešeniu. Napriek tomuto úspechu začiatky nového 
typu priemyslu, za ktorým slávny švédsky vedec stojí, 
neboli jednoduché. Komplikovaná byrokracia paten-
tových úradov, rozdielna legislatíva v  jednotlivých 
krajinách, pretrvávajúca obľúbenosť čierneho strel-
ného prachu, ktorý na tomto poli dominoval vyše 
400 rokov a tiež fi nančné náklady súvisiace so získa-
vaním materiálu14 potrebným na výrobu si vyžiadali, 
aby sa z Nobela stal nielen vedec, ale aj obchodník.

Situácia historickej dynamitky. Výrez mapy Bratislavy z rokov 1894 – 1895 
Zdroj: Archív GKÚ Bratislava

Situačný plán dynamitky datovaný rokom 1889 
Zdroj: Archív hlavného mesta SR Bratislavy, ÚHA – kr. 2130
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Globálne impérium
Budovanie Nobelovho impéria nebolo priamočiare 
a  organizácia jednotlivých závodov bola pomerne 
náročná. Začiatky Nobelovho podnikania sprevádzal 
zákaz na výrobu nitroglycerínu, ktorý bol kľúčovou 
látkou vo výrobe dynamitu, platiacim vo  viacerých 
krajinách. Táto skutočnosť komplikovala mohutnejší 
štart výroby a A. Nobel bol nútený hľadať aj ilegálne 
spôsoby, ako tomu čeliť15. Najrozsiahlejšie uplatne-
nie pre dynamit predstavovali stavebné práce pri bu-
dovaní železníc, rovnako ako práce v baniach. Nie je 
jasné, nakoľko sa Nobelovi vojenské využitie jeho vy-
nálezov priečilo, hoci list A. Nobela, ktorý písal bra-
tovi Robertovi roku 188316, dokladuje, že sa obával 
prípadov, keď bol dynamit využitý na teroristické cie-
le. Viaceré dynamitové továrne boli založené nielen 
z dôvodu rozvoja stavebného či baníckeho priemyslu, 
ale aj s cieľom zásobovania vojenských armád. Tak to 
bolo vo francúzskej zátoke Paulilles a aj v prípade dy-
namitky, hoci v  obidvoch prípadoch boli výbušniny 
využité na stavebné práce ciest a železníc.

Okrem zákazu vzťahujúcim sa na nitroglycerín mu-
sel Nobel riešiť aj otázku fi nancovania tovární. To-
váreň v  Helenborgu založil za podpory francúzskej 
spoločnosti Crédit Mobilier, ktorá fi nancovala viace-
ro technických projektov po Európe. Prvou účastinár-
skou spoločnosťou bola Nitroglycerin Aktie Bolaget 
(Nitroglycerín, registrovaná spol.), ktorej akcionárom 
bol aj Alfredov otec. A. Nobel svoje svetové impé-
rium budoval postupne a pomaly – sám veľa cesto-
val, počas ciest písal množstvo listov, a tak rozširoval 
kontakty, vďaka ktorým získaval v  jednotlivých kra-
jinách obchodných partnerov, ktorí mu umožnili fi -
nancovať výrobu. Druhú spoločnosť sa mu podarilo 
zriadiť v roku 1865 v Nórsku, čoskoro však práva na 
patent predal a v  tomto prípade sa nestal dokonca 
ani spoločníkom. Prvú významnejšiu spoločnosť, Alf-
red Nobel & Co., založil v  Hamburgu v  roku 1865. 
Vlastníkmi boli A. Nobel, bratia Winklerovi a právnik 
Ch. Bandmann17. Bola to práve nemecká spoločnosť, 
ktorá stála za výstavbou továrne v Zámkoch pri Prahe 
(1868) a továrne v Bratislave (1873). 

Nobel mal záujem preniknúť s výrobou dynamitu 
aj do Spojených štátov. V roku 1865 Nobel požiadal 
o  americký patent na  palivový olej a  rozbušku, ale 
dostal sa do konfl iktu s miestnymi záujmami. Aj keď 
sa mu podarilo nadviazať spoluprácu s  miestnymi 
spoločnosťami, ktoré mali o jeho patent záujem, No-
belovo obchodovanie v Amerike nebolo veľmi úspeš-
né z  dôvodu silnej domácej konkurencie. V  Európe 
a vďaka dcérskym spoločnostiam sa mu však začalo 
postupne dariť, napriek tomu, že obchod sa spočiat-
ku rozvíjal pomaly z  dôvodu hospodárskej situácie. 
V  roku 1870 stavia továreň, vo Francúzsku (Paulil-
les), o rok neskôr v škótskom meste Ardeer a v ďal-
ších krajinách a v roku 1887 ich organizáciu preberajú 

prvé medzinárodné účastinárske spoločnosti „la So-
ciété Centrale de Dynamite v  Paríži pre  Francúzsko, 
Švajčiarsko a Taliansko a Nobel-Dynamite Trust Co. 

o sídlom v Londýne pre Anglicko, Španielsko, Nemec-
ko a Ameriku. 18“ 

Nobel je často opisovaný ako skvelý obchodník, ale 
podľa korešpondencie z roku 1886, ktorú uvádza Ulf 
Larsson19, vyplýva, že mu riadenie jeho tovární robilo 
problém. „Rozmanitosť foriem, ktorými bola výroba 
dynamitu v rôznych krajinách organizovaná – súkrom-
né   fi rmy, partnerstvo, s.r.o. – odráža vtedajší prechod 
medzi starou a novou formou priemyselného podni-
kania. Na  fi nančníkoch jednotlivých dynamitových 
spoločností, ktorí boli skupinou tak heterogénnou 
ako samotné formy spoločností, neniesli žiadne veľké 
riziká. Celkový kapitál investovaný do všetkých týchto 
spoločností nerobil ani 50 000 libier20.“ Napriek ťaž-
kostiam, ktorým bol Nobel nútený čeliť v súvislosti 
s riadením desiatok tovární, produkujúcimi výbušni-
ny po celom svete, sa mu podarilo za svoj život zís-
kať nemalý zisk, ktorý ako je známe, odkázal na účely 
udeľovania cien, ktoré sú odmenou jednotlivcom za 
prínos ľudstvu. Napriek majetku, ktorý A. Nobel zís-
kal, nemožno za jeho medzinárodnou sieťou továr-
ní vidieť jednotný premyslený systém organizačného 
riadenia, ktorý by sa mohol premietnuť aj do pries-
torového plánovania závodov – ako to môžeme ne-
skôr vidieť napríklad u Tomáša Baťu. Meno Baťu má 
význam špeciálne spomenúť, v súvislosti s neskorším 
príchodom jeho dvorného architekta, Vladimíra Kar-
fíka, do dynamitky v Bratislave. A. Nobel riadil svoje 
impérium  – napriek množstvu spoločníkov, ktorých 
mal, ale ktorým nemohol väčšinou celkom dôvero-
vať – celý život takmer sám.

Založenie továrne na dynamit v Bratislave
Ako už bol spomenuté, továreň v Bratislave, bola za-
ložená v  roku 1873 hamburskou spoločnosťou Alf-
red Nobel & Co., pričom v roku 1880 nastala trans-
akcia na  Dynamit Nobel AG21, so  sídlom vo  Viedni. 
Dôvodom na výstavbu továrne v  rámci územia Ra-
kúsko-Uhorska bol narastajúci dopyt po  dynamite, 
ktorý dynamitka v Zámkoch pri Prahe (v súčasnosti 
Praha-Bohnice), už nestačila pokryť. Voľba padla na 
Bratislavu, čomu napomohli jej výhodné zemepisné 
podmienky a dobré dopravné napojenie – vďaka kri-
žovatke železníc a možnosti lodnej dopravy. Hlavným 
cieľom podniku bolo zásobovanie dynamitom a iný-
mi výbušninami východných častí monarchie, ako 
uvádza František Zervan.22 Zatiaľ čo továreň v Zám-
koch bola postavená pri rieke, v úzkej rokline, parcela 
zvolená pre prvú uhorskú továreň na dynamit mala 
geografi cky odlišný ráz. Situovaná bola v dostatoč-
nej vzdialenosti, na severovýchod od mesta a súčasne 
v tesnej blízkosti železničnej trate Považskej železni-
ce23 dnes Bratislava III – Nové Mesto. V súčasnosti je 

územie ohraničené z juhovýchodu Vajnorskou ulicou, 
z juhozápadu Odborárskou, zo severozápadu Nobelo-
vou a z východu Bojnickou ulicou. Zo severu ho ukon-
čuje trasa železnice smer Nové Zámky. 

Keď sa začala stavať dynamitka, Nobelovo impé-
rium bolo ešte len v začiatkoch. Napriek tomu, že sa 
priemysel rozbiehal, nedarilo sa mu zatiaľ vykazovať 
významnejšie zisky. Tento fakt sa podpísal aj na cha-
raktere prvej fázy výstavby, ktorá je podľa situačné-
ho plánu z roku 187324 pomerne skromná. Nobel bol 
však po katastrofe v Zámkoch, kde bola v roku 1870 
zničená prvotná zástavba tvorená desiatkou narých-
lo postavených zrubových dielní, na základe nových 
úradných predpisov nútený stavať solídnejšie sta-
vebné konštrukcie25. Pôdorysné usporiadanie výrob-
ných objektov vychádzalo z plánov českej dynamitky, 
čo s najväčšou pravdepodobnosťou nebol úplne No-
belov zámer o aplikovanie jednotného pôdorysného 
vzoru, ale skutočnosť, že sa rakúsky dôstojník Isidor 
Trauzl26, pôvodne riaditeľ dynamitky v Zámkoch, an-
gažoval aj vo výstavbe bratislavskej továrne, v  kto-
rej neskôr tiež vykonával funkciu riaditeľa. Výrob-
ná kapacita bratislavskej továrne niekoľkonásobne 
prevyšovala výrobu v Zámkoch. Situovanie jednotli-
vých objektov kopírovalo postup výroby, ale niektoré 
technologické procesy sa v jednotlivých továrňach vo 
svete líšili, kontinuálne sa vyvíjali a tým, že jednot-
livé fázy výroby prebiehali v samostatných stavbách, 
v  podstate nevznikla potreba  unifi kácie pôdorysnej 
schémy výroby, ktorú by malo význam aplikovať vše-
obecne. Pre všetky areály bolo veľmi dôležité rie-
šenie dopravy. Nielen umožnenie medzimestského 
napojenia, ktoré ako uvádza Ladislav Szojka27, bolo 
zrealizované traťou StEG Marchegg – Budapešť a se-
verne smerom na Trnavu28 pričom obsluha továrne 
sa spočiatku vykonávala z trate úseku Preßburg Blu-
mental – Rača, ale aj koľajová doprava v rámci závo-
du. V roku 1891 si továreň vybudovala vlastnú vlečku, 
ktorá bola do roku 1892, kým nezaviedli parné rušne, 
ťahaná volskými záprahmi.

Najstarší písomný dokument dokladajúci dátum 
založenia závodu na výrobu dynamitu v  Bratislave 
predstavuje zápis z  magistrátu, zo dňa 23. októbra 
1873, povoľujúci výstavbu továrne, nachádzajúci sa 
v Archíve hlavného mesta SR Bratislavy. Ten udeľuje 
povolenie miestnemu staviteľovi Ignácovi Feiglero-
vi, ako zastupiteľovi dynamitovej továrne, k jej výs-
tavbe. Ignác Feigler bol členom rodiny Feiglerovcov, 
významných bratislavských staviteľov a  stavebných 
podnikateľov, ktorí počas viacerých generácií vytvo-
rili v Bratislave veľké množstvo stavieb, na ktorých 
autorstve sa podpísali aj z architektonickej stránky. 
Okrem množstvu obytných domov, boli poverení aj 
stavbou mestského divadla a  z  priemyselných pod-
nikov, je významná hlavne DN. Pôvodné plány zo za-
čiatku výstavby sa v archíve, žiaľ, nezachovali, archív 
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však disponuje dokumentmi z neskoršieho obdobia, 
ktorých autorom je synovec Ignatza Feiglera, Alexan-
der Feigler, ktorý ako uvádzajú J. Pohaničová a E. Lu-
káčová, od konca osemdesiatych rokov 19. storočia 
nastupuje do rodinnej fi rmy a Ignatz Feigler sa ďalej 
venuje najmä stavebnému podnikaniu.

Výstavba areálu, ktorý sa dnes rozprestiera na úze-
mí o rozlohe 158,806 ha (1 588 060 m2) sa dá roz-
deliť na niekoľko etáp. Z  politicko-hospodárskeho 
hľadiska je dôležité obdobie od založenia továrne do 
konca prvej svetovej vojny, medzi dvoma svetovými 
vojnami, počas okupácie krajiny nacistickým Nemec-
kom, po druhej svetovej vojne a  napokon obdobie 
po revolúcii a zmene spoločenských pomerov v roku 
1989. Z hľadiska výstavby, vychádzajúc podľa F. Zer-
vana29, zásadné etapy predstavuje obdobie od roku 
1873 – 1892 – štádium prvej výstavby továrne, ob-
dobie medzi rokmi 1892  – 1910, keď nastáva útlm 
spôsobený hospodárskou situáciou a  po  roku 1910, 
keď opäť silnie dopyt po výbušninách, ožíva stavebný 
rozvoj. Ďalšie stavebné obdobia úzko súviseli s poli-
ticko-hospodárskou situáciou, ktorá zásadne ovplyv-
ňovala výrobnú náplň podniku a tým aj jeho stavebný 
rozvoj. V nasledujúcom texte sa orientujeme na dve 
obdobia: 1873 – 1918, keď závod plnil prvý výrobný 
plán, a obdobie rokov 1946 – 1951, keď bol vybudo-
vaný Závod mieru s príslušnými obytnými kolóniami 
Vistra (Mierová kolónia) a Biely kríž. Napriek tomu, 
že výstavba v  období druhej svetovej vojny nebola 
svojím rozsahom bezvýznamná, v  texte sa jej zvlášť 
nevenujeme, lebo neponúka také komplexné archi-
tektonicko-urbanistické porovnanie so  zreteľom na 
presah lokálneho významu do širších súvislostí tak, 
ako to umožňujú dve vyššie spomenuté obdobia.

Obdobie 1873 – 1892
Najstarší zachovaný – plán uvádzaný Jánom Turini-
čom, situačná schéma z roku 1873 – je v skladbe ob-
jektov takmer totožná s plánom z roku 1889, nachá-
dzajúcom sa v Archíve hlavného mesta SR Bratislavy. 
Zo situovania jednotlivých objektov, ktoré zodpove-
dalo výrobným požiadavkám, je možné zreteľne odčí-
tať výrobu v závode. Bezpečnosť, technická efektivita 

a ekonomické hľadisko hrali prioritnú úlohu. Konci-
povanie zástavby v areáli bolo predovšetkým funkč-
né a  logicky sledovalo tok výroby, ktorej smer sa 
odvíjal od hlavného vstupu, umiestnenému čo naj-
výhodnejšie vzhľadom na tepnu železnice. Na hmo-
tovú kompozíciu malo veľký vplyv vysoké nebezpe-
čenstvo explózií, ktoré v  Nobelových dynamitkách 
neboli výnimočným javom. Z toho dôvodu bolo ne-
vyhnutné jednotlivé výrobné etapy od seba oddeľo-
vať a zabezpečiť medzi nimi dostatočné vzdialenos-
ti. Ešte prísnejšie kritéria, a  teda väčšie rozstupové 
polomery kružníc platili pre obytné, administratívne 
objekty a výrobu. Na vyznačenie potrebných odstu-
pov nachádzajúcich sa v situačných plánoch upozor-
ňuje Viera Obuchová: „Podľa situačného plánu z roku 
1887 podpísaného M. Sprinzlom, sa výrobné objekty 
dynamitky nachádzali v priestore medzi dnešnou Ra-
čianskou a Vajnorskou cestou. Na tomto pláne je tiež 
vyznačený kružnicou s polomerom 570 metrov od pr-
vej budovy, kde sa pravdepodobne vyrábali výbušniny, 
obytný objekt pre robotníkov.30“ Podľa situácie z roku 
1889 išlo o  objekt nitračnej stanice, kde prebieha-
la extrémne nebezpečná fáza výroby nitroglycerínu, 
potrebného k výrobe dynamitu a ďalších výbušnín. 

V prvej stavebnej etape pozostával areál z objektov 
na destiláciu glycerínu, výrobňu kyseliny sírovej, ky-
seliny liadkovej, výrobne nitrocelulózy, čiže strelnej 
bavlny, výrobne nitrobenzolu a nitroglycerínu, nachá-
dzala sa tu továreň zápalných hmôt, objekty pre plne-
nie patrónov, baliarne, ďalej laboratóriá, sklady, vod-
ná veža, jednotlivé sklady, požiarna zbrojnica, pivnice, 
nákladná rampa, vodná nádrž a tiež jazero. Bola tu aj 
kotolňa a strojovňa. „Roku 1891 závod postavil aj kasí-
no a päť jednoizbových bytov pre robotníkov.31“ Kasíno 
dnes ešte stojí, hoci, s výnimkou interiéru zrkadlovej 
sály, je celkom pozbavené svojho autentického výrazu. 
Administratívno-obytná časť bola doplnená o  park, 
ktorý dnes ešte existuje a nachádza sa v ňom i pôvod-
ná zeleň. Ako presne vyzerali pôvodné výrobné objek-
ty v dynamitke, nie je úplne isté, keďže obraz prvých 
stavieb, okrem pôdorysných stôp v situačnom pláne, 
sa nezachoval. Podľa objektov dynamitky v Zámkoch, 
sa dá posudzovať, že išlo o  objekty jednopodlažné 

a pomerne jednoduché. Výrobné budovy boli pravde-
podobne murované a sklady nehorľavých materiálov 
z dreva. Obytné objekty pôvodných kolónií boli zbúra-
né, až v „70. a 80. rokoch 20. storočia32.“

Ako uvádzajú Viera Obuchová a Marta Janovíčková, 
prvou obytnou stavbou bol prízemný objekt pri dneš-
nej Nobelovej ulici, postupne pribudol ďalší ktorý sa 
naň napojil a vytvorili jeden dlhý objekt. „Za týmto 
objektom postavila fi rma na konci 19. storočia ďalšie 
robotnícke domy určené pre kvalifi kovaných robot-
níkov. […] V rokoch 1880 a 1890 to bolo 9 objektov, 
ktoré tvorili tzv. Starú kolóniu, v roku 1913 len o kú-
sok západnejšie postavili ďalších 10 objektov a tieto 
tvorili tzv. Novú kolóniu. Objekty postavené v rokoch 
1880 a 1890 mali betónové základy, murované 45 cm 
hrubé steny, sedlovú strechu, drevený krov, lepenko-
vú krytinu, drevenú podlahu, vápenné omietky, dreve-
né okná a  dvere. Dĺžka budov bola 17,15, respektíve 
19,70 m, šírka 10,20, respektíve 10,30 m. Objekty boli 
jednoposchodové. K Starej kolónii patrili aj prízemné 
hospodárske stavby – drevárne, sklady – pivnice. […] 
Vieme, že tam boli dva typy bytov. Menšie, ktoré mali 
iba kuchyňu a jednu izbu, pričom v predstavenej mu-
rovanej jednoposchodovej časti bol vstupný priestor 
a na prízemí i poschodí boli dva záchody 33.“

Výrobné stavby dynamitiek mali v  rôznych kraji-
nách podobnú typológiu, z prostého dôvodu, že išlo 
o  množstvo väčších a  menších stavieb čisto utili-
tárneho razenia. Väčšie rozdiely súviseli s nitráciou. 
Spôsob stavebného riešenia objektu nitračnej stanice 
mohol mať viacero podôb. Dôležité bolo, aby poslúžil 
nasledujúcim chemickým procesom: nitrácii, separá-
cii, umývaniu a fi ltrovaniu. „V štádiu nitrácie sa gly-
cerín zmiešava so sírou a kyselinou dusičnou za kon-
tinuálneho miešania. Získaný nitroglycerín musí byť 
oddelený od zvyšnej kyseliny a ďalej umytý roztokom 
sódy a prefi ltrovaný. Výroba dynamitu a trhacej želatí-
ny má ešte dve prídavné fázy. Prvou je miešanie. V prí-
pade, hlinkového dynamitu ide o zmiešanie nitrogly-
cerínu a infuzoriovej hlinky, u želatínového dynamitu 
sa mieša nitroglycerín a nitrocelulóza. Druhou z prí-
davných fáz je vytvarovanie materiálu do patrónov.34“ 
Rozdiely nitračných staníc spočívali v  spôsobe, ako 

Zachovaný pôvodný obytný objekt z konca 
19. storočia, evidovaný v zozname kultúrnych 
pamiatok. Súčasný stav Foto: Nina Bartošová
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bol vyriešený proces nitrácie, ktorý využíval gravitá-
ciu. Továreň v Ardeer, mala napríklad vybudované tzv. 
nitroglycerínové vŕšky. Nitračný dom sa nachádzal na 
vrchu, z ktorého boli potrubím vedené nitroglycerín 
a zvyškové kyseliny do odstredivky a čističky. Rovna-
ko aj továreň v Paulilles využívala svahovitý terén na 
tento proces. Plány továrne v Nórsku zasa dokumen-
tujú, že nitrácia prebiehala v  rámci dvoch objektov, 
prvý mal tri úrovne – samotná nitrácia prebehla na 
najvyššej úrovni, nižšie boli dve odstredivky a  pod 
nimi bezpečnostné záchytné nádrže. 

Z  neskoršej dokumentácie, ktorú uvádza Mikuláš 
Gregor, vyplýva35, že spôsob nitrácie bol podobný prí-
kladu z Nórska, čo je logické v súvislosti s rovinatým 
terénom. Najstaršie zachované plány výrobu, nachá-
dzajúce sa v Archíve hlavného mesta SR Bratislavy, 
predstavuje napríklad výrobňa kyseliny sírovej, z roku 
1892, podpísaná Ľudovítom Eremitom. Znázorňuje 
objekt kombinujúci tehlové murivo v prízemnej časti, 
na ktorú nadväzuje ľahká latová konštrukcia. Objekt 
je zastrešený drevenou sedlovou strechou. Priesto-
rové zobrazenie z  deväťdesiatych rokov 19. storočia 
zobrazuje celý výrobný areál zo severozápadného po-
hľadu. Väčšina objektov dokumentovaných na zábere 
sa už nezachovala, ale v pravom dolnom rohu vidieť 
objekt bývalého kasína. Okrem jednoduchej dreve-
nej konštrukcie skladu liadku, dokumentovaná aj 
výkresom z roku 1891, je väčšina objektov murovaná 
a minimálne architektonicky členitá. Siluetu továrne 
dopĺňa niekoľko komínov a vodná veža. Detailnejšie 
fotografi e z konca 19. storočia, ktoré patrili archívu 
závodu, zobrazujú stavby s  fasádou z  pohľadového 
muriva, v  osiach vertikálne členenou vystupujúcim 
murivom, s oblúkovito ukončenými vysokými oknami, 
s tabuľkovou výplňou. Ďalšie, tvarovo podobné stav-
by sú omietnuté. Doteraz sa nezachovali. Pod jednot-
livými plánmi je okrem Ľudovíta Eremita podpísaný 
i  Moritz Sprinzl. Dokumentácia potvrdzuje, že išlo 
o továreň významnú, ktorá bola v tejto etape pomer-
ne jasne koncipovaná a  jej architektúra vykazovala 
typické znaky priemyselnej architektúry, v ktorej naši 
domáci stavitelia nezaostávali za zahraničnými, urči-
te aspoň, čo sa Nobelových tovární týka. Vyspelosť 

závodu dokazuje aj to, že dynamitka mala svoju vlast-
nú závodnú elektráreň (plán z roku 1893, podpísaný 
Moritzom Sprinzlom), ale aj to, že v historickej tlači 
sa nevyskytujú, na rozdiel od mnohých zahraničných 
dynamitiek, správy o ničivých explóziách36.

Typický prvok, ktorý môžeme pozorovať pri  továr-
ňach na výbušniny všade vo svete, je ochrana v podobe 
násypu zemného valu, prípadne čiastočné zahĺbenie 
objektov, ktorý chráni pred prípadnou explóziou okolie 
tak, že tlakovú vlnu spôsobenú výbuchom smeruje na-
hor nie do strán. V dynamitke je použitá ochrana zem-
ného valu rozoznateľná už v  najstarších situačných 
plánoch pri  objektoch nitračnej stanice, miešiarne, 
výrobne nitrocelulózy, pričom niektoré menšie objek-
ty sú do zeme priamo zahĺbené. Výroba rozdelená do 
niekoľkých menších stavieb je z bezpečnostného hľa-
diska menej riziková. Detailné výkresy znázorňujúca 
pôdorysy a rezy objektov s ochranným prvkom zemi-
ny dokumentujú výkresy: výroba strelného prachu, 
1892 (Eremit), sklad dynamitu, 1885 a objekt baliar-
ne, 1891 (oboje Sprinzl). „V období prvej svetovej vojny 
boli výrobne Dynamit-Nobel, úč. spol. plne zamestna-
né plnením vojnových dodávok pre tzv. Hindenburgov 
plán. v tomto období výrobným programom dynamitky 
boli hlavne výbušniny. Po skončení prvej svetovej vojny 
a po rozpadnutí rakúsko-uhorskej monarchie zostali na 
Slovensku dva závody na výrobu výbušnín v Bratislave 
a v Trenčíne – a jeden závod na výrobu streliva – brati-
slavská Patrónka. Krátko po prevrate sa výroba výbuš-
nine preniesla do Semtína a na Slovensku sa postupne 
rušila.37“ V medzivojnovom období a aj v období dru-
hej svetovej vojny pribudlo niekoľko významnejších 
stavieb, vybudovaných významnou stavebnou fi rmou 
Pittel a Brausewetter, ktorá sa významne podieľala aj 
na betónových konštrukciách. Z nich treba spomenúť 
dodnes stojaci objekt cukrovaru z roku 1924 (neskôr 
Vistra) a silocentrálu z roku 1941. Pittel a Brausewet-
ter boli podpísaní pod mnohými objektmi z obdobia 
druhej svetovej vojny, tiež pod starou kolóniou Vistry 
z roku 1941. Počas vojny bola tiež postavená obytná 
kolónia pre úradníkov, ktorá bola typológiou objektov 
inšpirovanou kolóniami v Hamburgu a v Kolíne nad 
Rýnom, ako uvádza Miroslav Hrdina38.

Výkres objektov súvisiacich s výrobou elektriny s typickými 
zemnými valmi z roku 1911, podpísaný Sándor Feigler 
Zdroj: Archív hlavného mesta SR Bratislavy, Plány ÚHA, kr. 2316 
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Príchod Karfíka a výstavba Závodu mieru
Napriek značným stavebným transformáciám, kto-
ré počas druhej svetovej vojny dynamitku sprevá-
dzali, zameriame sa až na ďalšiu etapu stavebného 
vývoja, ktorá nastala po konci vojny. Svojou kom-
plexnosťou aplikácie dobových trendov, dovoľuje vo 
väčšej miere zdôrazniť význam prvej vývojovej eta-
py (1873 – 1918). Po znárodnení v roku 1945 nasta-
la ďalšia významná etapa v histórii závodu. Spusti-
la sa veľkoplošná obnova, súvisiaca s rekonštrukciou 
zariadenia a  plánovaním novej výstavby. Výroba sa 
rozdelila na výrobu výbušnín, ktorá prebiehala v ob-
jektoch postavených počas vojny, keď podnik patril 
koncernu I. G. Farben, ďalej výrobu agrochemikálií, 
chemikálií pre gumárenský priemysel a výrobu zák-
ladných chemických produktov. Osobitné postave-
nie mala výroba viskózového závodu – Závodu mie-
ru (predtým závod Vistra), na výstavbe ktorého má 
zásluhu jeden z najvýznamnejších československých 
architektov moderny, Vladimír Karfík (1901 – 1996). 
Ako sám Karfík spomína39, do Bratislavy sa dostal 
vďaka pozvaniu Ing. Ríšu, riaditeľa DN, ktorý pred 
tým pôsobil ako riaditeľ u Baťu v Batizovciach. Ing. 
Ríša ponúkol Karfíkovi projektovať nový podnik. Kar-
fíkovmu rozhodnutiu uprednostniť Bratislavu pred 
ponukami z Prahy prispel aj Ing. Franc, jeho priateľ 
ešte z  čias pobytu v  Chicagu, ktorý bol riaditeľom 
veľkej stavebnej fi rmy Skorkovksý v Bratislave a Kaf-
ríkovi ponúkol, že preňho vytvorí vo fi rme projekčné 
oddelenie. Bolo to pred znárodnením stavebníctva, 
keď ešte (1946) neexistovali projekčné ústavy. 

Výrobný areál Závodu mieru, realizovaný v rokoch 
1947 – 1951, bol postavený na samostatnej parcele 
o  rozlohe 20,46 ha, ktorá nie je súčasťou ucelené-
ho bloku územia bývalej dynamitky, v  rámci ktoré-
ho sa nachádzal aj starý závod Vistra. Od ostatné-
ho územia je oddelený Vajnorskou ulicou, ktorá ho 
ohraničuje zo severnej strany. Z východu a juhu areál 
defi nuje Elektrárenská ulica a zo západu ulica Za sta-
nicou. Severnú časť areálu tvoria objekty využívané 
na administratívne a  logistické účely, v  južnej časti 
areálu prevládala výrobná funkcia spolu s logistikou 
funkciou. Architektonické stvárnenie vychádza zre-
teľne z architektúry, ktorú projektoval pre Baťu v Zlí-
ne. Tektonika železobetónovej konštrukcie je vizuálne 

znázornená farebne odlíšenou omietkou na fasáde. 
„Šesťuholníkový tvar okien hlavného schodiska výš-
kovej budovy symbolicky odkazuje k benzénovým jad-
rám, jednému zo základných stavebných prvkov orga-
nickej chémie.40“ Karfík vo svojej životopisnej knihe 
spomína, že stavba, ktorá prebiehala v  rámci dvoj-
ročného plánu, bola vtedy najväčšou priemyselnou 
investíciou v Bratislave. Železobetónové konštrukcie 
navrhoval Karfíkov priateľ, Bechyňe: „Použil neoby-
čajne zaujímavé a ľahké konštrukcie, tzv. škrupinové 
systémy pre strechy veľkých výrobných hál.41“ 

Architektúra súboru výrobných objektov umelého 
hodvábu je zhmotnením čistej koncepcie priemy-
selného areálu, ktorej rozdielne stvárnené objekty 
spoluvytvárajú pôsobivú ucelenú kompozíciu. „Na 
dvojpodlažnú vstupnú časť areálu nadväzuje troj-
podlažný objekt s  administratívou a  laboratóriami, 
za vstupnou a administratívnou časťou sa nachádza-
jú prízemné haly. Ich rovné zastrešenie sa strieda so 
zaujímavými ľahkými konštrukciami oblúkových a še-
dových striech. Dominantou celého areálu je výšková 
šesťpodlažná budova prevádzky chemickej homogeni-
zácie, na streche ktorej je umiestnená vodná veža.42“ 
v  súčasnosti je, žiaľ, pre  vysokú kontamináciu are-
ál z  veľkej časti nevyužívaný. Pre Chemické závody 
Dynamit Nobel navrhol Karfík aj budovu administra-
tívy (1947 – 1951)43 – v súčasnosti Stredná chemická 
škola, ktorá stojí na Račianskej ulici. 

Obytná kolónia nesúca názov Vistra, neskôr Mie-
rová kolónia, bola vybudovaná neďaleko od závodu, 
smerom na západ. Projekt z  roku 1946, realizovaný 
v  rokoch 1947 – 1950, nadviazal na spomínanú ko-
lóniu z obdobia druhej svetovej vojny. Urbanistická 
koncepcia aj  samotná architektúra typologicky vy-
chádza z bytových domov, ktoré Karfík navrhol v Zlí-
ne, s tým rozdielom, že namiesto pohľadového muri-
va je aplikovaná omietka. Bola modernou predstavou 
o bývaní – v dvoch radoch zástavby v niekoľkých ty-
poch, ktoré lemujú ústredný dvor, sa nachádza 208 
bytových jednotiek44. Čistá funkcionalistická archi-
tektúra s  detailom typických, na jednej strane za-
oblených balkónov, ukončená plochou strechou, 
poskytovala možnosti dvoj-, troj- a  štvorizbových 
bytov. Kuchyne a  hlavné obývacie miestnosti boli 
orientované do dvora, aby sa zaistil kontakt rodičov 

Výrobný objekt továrne Vistra. Architekt Vladimír Karfík 
Foto: Ateliér BKPŠ
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s hrajúcimi sa deťmi a spálne boli orientované do uli-
ce. Z technickej stránky boli domy na vysokej úrovni, 
disponovali ústredným kúrením, etážovou šachtou 
pre odpad, akú môžeme vidieť v  bytových domoch 
v  zahraničí. Konštrukčnou zaujímavosťou boli liate 
betónové bezrámové stropy s celkovou hrúbokou len 
25 cm. Súčasťou kolónie bola občianska vybavenosť – 
obchody aj prvá panelová škola v  Československu: 
„Na želanie námestníka ministra školstva profesora 
Hučka sme navrhli a realizovali prvú panelovú školu 
u  nás v  Mierovej kolónii v  Bratislave. Mojím spolu-
autorom bol opäť docent Harvančík. Škola priniesla 
okrem konštrukčných aj rad ďalších noviniek – mala 
u nás prvé, štvorcové učebne’ veľké 8,1 x 8,1 metrov, 
takzvane bilaterálne osvetlené z dvoch protiľahlých 
strán, s oknami a nadsvetlíkom na strednej chodbe. 
Dvojstranné osvetlenie bolo potrebné vzhľadom na 
väčšiu šírku učebne. Podobnú myšlienku neskôr podľa 
tohto vzoru použili na škole v štvrti Lesná v Brne. Vza-
li si vzor z našej školy v Bratislave.45“

Obytná kolónia Biely kríž (projekt 1946  – 1947) 
zrealizovaná o  niečo neskôr ako Mierová kolónia 
bola  riešená v  podobnom duchu. Trojica trojsekci-
ových dvojposchodových obytných domov je pôdo-
rysne rozostavená do tvaru písmena U, ktorá podob-
ne ako Mierová kolónia nadviazala na už existujúcu 
zástavbu a  využila súčasne vzrastlú zeleň v  rámci 
územia. Každá sekcia má na poschodí tri byty, z kto-
rých sú dva štvorizbové a  jedna dvojgarsónka. Tu 
kvalitu bývania dopĺňala okrem spomenutej zelene 
aj vybavenosť: nachádzalo sa tu napríklad nákupné 
centrum, detské jasle alebo lekárska ambulancia. 
„Kolónia Biely kríž ako jedna z  prvých povojnových 
realizácií na Slovensku rozvinula aplikáciu štandardi-
zovaných stavebných dielov a typizovaných projektov 
v obytnej výstavbe.46“ Karfíkov architektonický názor, 
vyprofi lovaný skúsenosťami u Le Corbusiera, neskôr 
u Wrighta v Spojených štátoch a tiež v Chicagu, do-
stali priestor prejaviť sa vo forme modernej čistej 
funkcionalistickej architektúry prostredníctvom prá-
ce pre priemyselníka  Tomáša Baťu. V  Bratislave sa 
zlínska etapa Karfíkovej tvorby premietla na Sloven-
sko práve vďaka projektovaniu Závodu mieru. „Celý 
komplex spolu s  nadväzujúcimi investíciami do vý-
stavby obytných sídlisk pre zamestnancov, dosahuje 

solídnu architektonickú úroveň. Je dôkazom toho, že 
aj priemyselná architektúra so zložitou prevádzkou 
chemického závodu, môže vytvoriť pôsobivý celok 47.“

Konfrontácia dvoch etáp
Za obdobie takmer 140 rokov svojej existencie, pre-
šiel bývalý závod bývalej dynamitky48 nespočetným 
množstvom transformácií: výrobných, majetko-
vo-právnych a  spoločensko-hospodárskych. Obrov-
ská kapacita výroby na  rozľahlej pôdorysnej ploche 
a množstvo ľudí, ktorí v ňom pracovali, sa výraznou 
mierou premietla v urbanizme mestskej časti Brati-
slava- Nové Mesto, ktorá má, pochopiteľne, širší do-
sah v  celomestskom meradle. Odhliadnuc od toho, 
aký význam má závod z  hľadiska chemického prie-
myslu, v  ktorom počas viacerých etáp svojho fun-
govania zaujímal poprednú úlohu, koncepcie jeho 
priestorového plánovania vykresľujú ďalšiu dimen-
ziu. Na jednej strane tu stál výrobný areál, respektí-
ve areály, na druhej strane robotnícke kolónie, ktoré 
boli jeho neodmysliteľnou súčasťou. Dynamitka fun-
govala ako mesto v malom merítku, konkretizovala 
urbanistické predstavy o zónovaní funkcií. Architek-
túra výrobnej časti formálne sledovala prevádzkové 
požiadavky a v protipóle k nej robotnícke kolónie de-
fi novali predstavy bývania pracujúcej vrstvy.

Prvá z porovnávaných etáp je – v súčasnosti, žiaľ, 
už viac v dokumentácii ako v skutočnosti – ukážkou 
historicky významného areálu na našom území, kto-
rého výstavba sa odvíjala od určitých urbanistických 
predpokladov. Napriek tomu, že A. Nobel pri jeho 
výstavbe neaplikoval jednoznačne konkrétny model 
plánovania priemyselnej zóny, dá sa s  istotou tvr-
diť, že ho dobové tendencie a predstavy o vzťahu to-
várne a  bývaní jej zamestnancov ovplyvnili. Owen, 
Ruskin, Morris, Fourier, Marx alebo Engels – fi lozofi  
a myslitelia 19. storočia, prispeli k tomu, že sa vyvi-
nul nový typ bývania pre pracujúcich, vzdialený od 
prvých nehygienických tmavých obydlí ilustrujúcich 
prvé roky nástupu priemyslu a nastavil sa hygienický 
a sociálny štandard, od ktorého sa v 20. storočí vy-
vinulo sociálne bývanie. Napriek tomu, že na našom 
území nebola tradícia vo výstavbe robotníckeho bý-
vania a vybavenosti, historické plány jasne doklada-
jú prvky – ako napríklad park, kasíno, škola, neskôr 

Mierová kolónia, pred tým kolónia Vistra. 
Objekt od Vladimíra Karfíka. Súčasný stav 
Foto: Nina Bartošová

Mierová kolónia, predtým kolónia Vistra. 
Objekt typu „B“ od Vladimíra Karfíka. Súčasný stav 
Foto: Nina Bartošová

Výkres juhovýchodnej fasády obytného domu kolónie 
Biely kríž, typ „B“ od architekta Vladimíra Karfíka 
Zdroj: Archív hlavného mesta SR Bratislavy, ÚHA – 
kr. 565 – Obytné domy CHZJD, TYP B, parc. č. 13175 – 7
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kúpalisko – vypovedajúce o vyspelosti koncepcie zás-
tavby. Historická dynamitka bola príkladom, v  kto-
rom dobové predstavy o  formovaní priemyselných 
areálov realizovali miestni stavitelia, pridávajúci do 
architektúry vrstvu domáceho vplyvu. Rovnako, ako 
to bolo v Nobelových továrňach inde vo svete.

Druhá etapa je neoddeliteľná od osobnosti Vla-
dimíra Karfíka, ktorému vďačí za svoj význam. Kar-
fík, architekt pracujúci dlhé roky pre Baťu, mal jasné 
predstavy o koncipovaní továrne aj robotníckych ko-
lónií. Aj v Baťových závodoch možno odčítať svetové 
vplyvy. V tomto prípade je vzor jasnejší – Záhradné 
mesto Ebenezera Howarda. „Na obytných sídliskách 
nadväzujúcich na chemické závody – VISTRA, Miero-
vá kolónia, Biely kríž – v malom uplatňuje koncept 
zeleného mesta, podobne ako to bolo v  Zlíne. Ide 
o súbory funkcionalistickej architektúry s parkovým 
prostredím vo verejných dvoroch, so športoviskami 
vnútri blokov, s  tichým oddychovým parkom a  det-
skými ihriskami, zväčša medzi riadkovou alebo blo-
kovou zástavbou.49“ Karfík vďaka skúsenostiam od 
Baťu uskutočnil v dynamitke to, čo za Nobelovej éry 
bolo len prevzatím dobových štandard a výrobných 
nadväzností – zrealizoval jasnú koncepciu výrobné-
ho závodu, ako aj robotníckych kolónií. Na rozdiel od 
prvej z  porovnávaných etáp, corbusierovským spô-
sobom aplikuje univerzálne platné formy bývania, 
predtým použité v Zlíne. 

Vývoj závodu je z urbanistického hľadiska nesmier-
ne zaujímavý, umožňuje sledovať tendencie vývoja 
priemyselných podnikov a  s  nimi súvisiacimi obyt-
nými kolóniami, spôsobom, akým nám to asi žiaden 
iný závod na našom území neponúka. Dnes vo veľkej 
miere chátrajúci areál sa, bez poznania vrstiev rôzno-
rodých súvislostí, javí ako územie poznačené toxický-
mi chemikáliami, ktoré doň dlhé roky vsakovali. Pre 
zhodnotenie súčasného stavu a hodnôt je príhodnej-
šie vidieť v ňom územie, ktoré dlhé roky vstrebávalo 
rôzne vplyvy a názory na priestorové a tvarové ten-
dencie, a v jeho histórii sa objavila nie jedna, ale dve 
významné etapy architektonicko-urbanistických kon-
cepcií, kde na jednej strane stojí výroba priemysel-
ného podniku a na druhej obytné zóny. Skutočnosť, 
že sa z pôvodného Nobelovho závodu už veľa neza-
chovalo, nie je z hodnotového hľadiska úplne nega-
tívnym prvkom, ale typickým znakom ustavične sa 
transformujúceho  – či už progresom výroby, alebo 
aj občasnými explóziami – areálu na výbušniny a nie 
nutne straty jeho hodnôt. Možno teda tvrdiť, že svoj 
význam majú všetky vývojové etapy, ako súčasť sú-
vislého vývoja a  doklad jeho kontinuity, ktorá bola 
ukončená až po revolúcii, od kedy areál v malej miere 
využitý chátra.

Súčasná situácia, keď v  areáli prebiehajú búra-
cie práce a  hmotné doklady historicky významné-
ho podniku sa veľmi rýchlo nenávratne strácajú, je 

kategorizácia a  analýza zachovaných fyzických hod-
nôt prioritná – je možné, že reálna možnosť podchy-
tenia významu areálu, v  takej miere, ako je to ešte 
v súčasnosti možné, nebude už dlho aktuálna. Aby sa 
znížilo riziko, že určité vývojové etapy areálu budú na 
základe jednosmerného hodnotenia, či už z hľadiska 
hodnoty veku, typológie architektúry a i., potlačené, 
je podnetné podporiť výsledky výskumu zahraničný-
mi príkladmi Nobelových dynamitiek, ktoré spolu 
predstavujú továrne stojace pri zrode nového typu 
priemyslu moderných výbušnín. Napriek tomu, že 
jednotlivé areály založené Nobelom koncom 19. sto-
ročia sa transformovali rôznymi smermi, z porovna-
nia situačných plánov je zrejmé, o akú významnú pre-
vádzku v prípade Bratislavy šlo. Z hľadiska ďalšieho 
využitia chemicky zaťažených areálov sú prijateľné 
dve možnosti, buď, ako v príklade továrne v Ardeer 
(Škótsko) sa vyrábajú výbušniny a  chemické látky 
dodnes, alebo – ako dynamitka v Paulilles (Francúz-
sko) alebo v  Aviglinana (Taliansko), areály fungujú 
ako múzeá. V prípade dnešného územia Istrochemu 
by bolo možné zvážiť kombináciu obidvoch funkcií, 
ktoré by mohli využiť potenciál závodu a konverto-
vať objekty, ktorých rôznorodá škála sa dodnes za-
chovala, na ďalšie využitie – napríklad aj tak, ako to 
už navrhol ateliér BKPŠ projektom kancelárie v jed-
nej z  vodných veží, z  ktorých druhá naďalej chátra 
v rámci územia továrne.

Výskum bol fi nancovaný grantom Programu 
na podporu mladých výskumníkov STU.

Secesná továreň na výrobu munície Foto: Nina Bartošová 

Elektrocentrála bývalého cukrovaru, neskôr starej 
výrobne Vistry z roku 1943, stavebná fi rma Pittel 
a Braussewetter. Súčasný stav Foto: Nina Bartošová
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