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Tvaroslovie a dekorácia
bratislavských tovární
Architektúra vybraných tovární z prelomu 19. – 20. storočia

Veronika Kvardová Za najdôležitejšie pamiatkové hodnoty priemysel-
ných (t. j. výrobných) objektov a  areálov môžeme 
vo všeobecnej rovine pokladať hodnotu historické-
ho dokumentu, spoločenskú či primárne technickú 
hodnotu. Vychádza to z  predpokladu, že v  priemy-
selných areáloch je možné odvnímať technologic-
ký tok výroby, ktorý dokladuje technickú vyspelosť 
danej spoločnosti v  určitom čase. Aj konštrukčná 
či materiálová realizácia jednotlivých stavieb nám 
podáva svedectvo o  technickom pokroku na poli 
stavebníctva. Pamiatky výroby sú podľa etnografa 
Ladislava Mlynku defi nované „… ako výsledok a sú-
časne aj zdroj technickej práce, ktorých hodnota je 
vyjadrená v strojovom a inom technickom zariadení 
objektu (tzv. priemyselné pamiatky)“.1 V posledných 
rokoch je priemysel na ústupe a s ním sa stráca aj 
najhodnotenejšia súčasť mnohých priemyselných 
stavieb, ktorou je technické a  technologické zaria-
denie objektu. Mlynka sa súčasne zamýšľa nad ob-
jektmi, v ktorých sa nezachovalo strojové vybavenie, 
prípadne bolo viackrát modernizované a s objektom 
tvorí nesúrodý celok. Dospel k  záveru, že „… tieto 
pamiatky je totiž vo väčšine prípadov potrebné chá-
pať ako pamiatky architektonické, prípadne histo-
rické a o technickej hodnote možno hovoriť ako o se-
kundárnej“.2 Samotné priemyselné stavby tak majú 
svoje nezameniteľné hodnoty aj z  architektonicko-
umeleckého hľadiska, teda „… umeleckého záme-
ru a  jeho vyjadrenia, slohovosti, štýlovosti, kvality 
kompozične artikulačných vlastností“.3 Práve touto 
stránkou priemyselnej architektúry, ktorá doteraz 
stála na okraji odborného záujmu, sa bude zaoberať 
nasledujúci príspevok. 

Defi novanie pojmov tvaroslovie a dekorácia
Výrazová stránka historickej priemyselnej architek-
túry sa posudzuje najmä cez tvaroslovie a dekoráciu. 
Dekorácia je „… vyzdobenie; výraz obecne označuje 
celkovú zdobenú predstavu a  realizáciu tejto pred-
stavy na ploche, telese, v priestore a podobne. Deko-
rácia môže byť uplatnená napríklad na fasádach…“4, 
zjednodušene ju môžeme nazvať ako „… súhrn všet-
kých ozdobných systémov na určitej ploche alebo 
priestore“.5 Dekorácia sa zameriava na ozdobnosť, 
ktorá nie je nutne podmienená symbolickou zložkou. 
S ňou sa úzko spája aj výraz architektonické tvaroslo-
vie, ktoré predstavuje 

„… súhrn tvarov a názvov článkovania architektúr; 
je možno rozoznávať tvaroslovie podľa rôznych archi-
tektonických slohov…“6 Na konci 19. storočia až do 
prvej svetovej vojny nie je možné hovoriť o prevláda-
júcom slohu alebo architektonickom smere, keďže na 
poli architektúry panovala mnohoštýlovosť. Je však 
možné vyjadrovať sa k  jednotlivým tvaroslovným 
článkom architektúr a ich zakomponovaniu do celku, 
ktoré vytvárajú autorovu predstavu, či odzrkadľujú 
aktuálny architektonický názor.

Vplyvy a podnety 
Bratislava – ako jedno z najpriemyselnejších centier 
uhorskej časti monarchie – predstavuje reprezentuje 
mesto, ktoré zažilo veľký stavebný rozmach na pre-
lome 19. a 20. storočia najmä vďaka priemyslu a do-
prave. Dodnes sa tu nachádza široká škála zachova-
ných industriálnych stavieb z  tohto obdobia, ktoré 
prinieslo niekoľko významných továrenských are-
álov do urbanizmu mesta. Tie sú dnes pokladané za 
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historické svedectvo priemyselnej architektúry, na-
priek tomu, že pamiatkovo chránené sú len niekto-
ré solitéry. V samotných areáloch sa nachádza roz-
manitá skupina stavieb, ktoré absorbovali množstvo 
nielen domácich, ale aj importovaných podnetov. 

Vplyvov, ktoré súviseli s  tvorbou priemyselných 
stavieb v  prihraničnej Bratislave, bolo niekoľko. 
Okrem importu podnetov zo zahraničia, čo súviselo 
najmä s  polohou mesta, sa tu prejavila aj  tenden-
cia používať mnohé architektonické štýly, ktoré sa 
v danom období pripisovali k určitej funkcii, či tvo-
riť v  niektorom z  nových prúdov, ktoré začali vzni-
kať najmä na sklonku 19. storočia. „Podnety z krajín 
bezprostredných susedov, ale i  z krajín vzdialených 
sa tak spolupodieľali na pluralitnom charaktere ar-
chitektúry, ktorá zväčša hľadala vzory v  minulosti, 
opierajúc sa o tradície, ale v mnohých ohľadoch bola 
i novátorská, inovačná aj invenčná zároveň či jedno-
ducho moderná.“7

Bratislavské fabriky zakladali v tomto období naj-
mä zahraniční investori, čo sa nepriamo prejavilo aj 
v  ich architektúre. Neraz zohrali nemalú úlohu na 
konečnom výzore stavieb aj ich objednávatelia – to-
várnici a  architekti či stavitelia. „Éra rozvoja prie-
myslu a  dopravy sa tak spájala s  fi nančne silnými 
investormi, ktorí síce priamo nezasahovali do ar-
chitektonického procesu, ale stavby predovšet-
kým štedro fi nancovali. Na druhej strane náročnosť 
a  novosť ich požiadaviek na samotnú architektúru 
sa stala permanentnou výzvou pre architektov, kto-
rým sa otvorilo široké pole pôsobnosti a priestor na 
inováciu a modernizáciu v používaní progresívnych 
stavebných materiálov, konštrukcií či stavebných 

postupov.“8 Továrne majú známeho objednávateľa, 
no architekti a  stavitelia ostávajú často neznámou 
premennou v procese identifi kácie okolností vzniku 
jednotlivých stavieb. Úzky vzťah medzi architektom 
a staviteľom, ako aj spojenie projekčnej a staviteľ-
skej činnosti fi riem sa stali jedným z  významných 
determinantov tvorby priemyselnej architektúry 
a jej štýlových prvkov.

Pri bádaní po okolnostiach, ovplyvňujúcich návrh 
továrne, a podnetov, ktoré mohli ovplyvniť jej archi-
tektonickú stránku, sú nápomocné najmä historic-
ké archívne pramene, ktoré dokladujú vývoj areálu. 
Z  archívov samotných podnikov sa často nezacho-
valo veľa z pôvodných dokumentov, čo bolo najčas-
tejšie spôsobené požiarom, sťahovaním či zánikom 
továrne a následne samotnou stratou dokumentov, 
ktoré sa zväčša len ťažko hľadajú. Napriek tomu sa 
niektoré čiastkové spisy či ojedinele i celé dokumen-
tácie nachádzajú v archíve mesta Bratislavy a v ar-
chívoch v Maďarsku. Z pôvodných plánov sa dá vy-
čítať nielen dispozícia a  výraz fasád, ale aj možné 
autorstvo stavieb či meno stavebnej fi rmy, ktorá 
projekt realizovala.

Druhým zdrojom informácií je podniková litera-
túra (časopisy, výročné knihy a  i.), ktoré informujú 
o modernizácii závodu, prípadne podávajú svedectvo 
pomocou historických fotografi í a výpovedí dlhoroč-
ných zamestnancov o dianí vo fabrike. Nápomocné 
sú aj mapové pramene pri určovaní a  spresňovaní 
etapizácie výstavby, ktorá v závode prebiehala a tak 
sa často stávajú jediným dokladom datovania vzniku 
jednotlivých budov.

Mlyn s výrobnou halou v závode MATADOR 
Zdroj: autorka, 2010
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Posledným, ale veľmi významným zdrojom infor-
mácii o možných podnetoch, ktoré vplývali na tvorbu 
priemyselnej architektúry v Bratislave, sú zahraničné 
príklady. Investori, ktorí si tu založili továrne, často 
pochádzali z krajín, kde bol priemysel už dávno etab-
lovaným odvetvím výroby. Úspešné fi rmy si zakladali 
svoje pobočky aj na území Uhorska, kde našli nielen 
výhodnú polohu, ale najmä odberné miesto svojich 
produktov. Architektúru často ovplyvňovala stavebná 
fi rma, architekt či aj objednávateľ, ktorí neboli z do-
máceho prostredia a často mali za sebou už realizáciu 
nejednej podobnej fabriky vo svojej domovskej kraji-
ne či po celom svete. Tieto poznatky tvoria významný 
prvok pri možnom analogickom porovnávaní priemy-
selnej architektúry a pôvodu jej tvaroslovných prvkov. 

Dôležitou premennou v  procese tvorby priemy-
selnej architektúry je aj jej konštrukčná a  mate-
riálová stránka, ktorá vytvára a  determinuje tvar 
fasád a  samotných detailov na stavbe. Všetky tie-
to vplyvy je dôležité sledovať a  zohľadniť pri ana-
lýze tvaroslovia a  dekorácie priemyselných stavieb 
v areáloch Bratislavy.

Vybrané priemyselné areály v Bratislave
V Bratislave sa zachovalo niekoľko príkladov tovární 
z konca 19. a začiatku 20. storočia, kde je zachovaný 
celý rad budov, ktoré dokladujú samotnú prevádzku 
v závode, avšak niekde s nedostatkom ucelenej mož-
nosti jej prezentácie. V nasledujúcom texte sa budem 
venovať najmä fabrikám, ktoré sú významnými repre-
zentantmi architektúry spred prvej svetovej vojny: 
továreň na patróny, Uhorská cvernová továreň, závod 
MATADOR a továreň Danubius.

Továreň na patróny Georg Roth
Továreň na patróny v Bratislave bola založená Geor-
gom Rothom v  roku 1870 ako pobočný závod ma-
terskej rakúskej fabriky. Firma Georga Rotha vznikla 
v roku 1867 a po smrti jej zakladateľa sa transformo-
vala na spoločnosť G. Roth AG, ktorá mala vo svojom 
portfóliu viedenskú muničnú fabriku s  oceliarňou 
a zlievarňou, fabriky na pušný prach vo Lichtenwörte 
a Felixdorfe9. Bratislavská pobočka vznikla na okraji 
mesta, na mieste jedného z najväčších mlynov na po-
toku Vydrica (v súčasnosti Dúbravská cesta), a preto 
bol vodný zdroj energie najskôr jediným v závode.

Podobu najstarších budov vieme dnes odčítať z do-
bového vyobrazenia10, ktoré zaznamenáva závod pri-
bližne zo stavu z prvej tretiny 20. storočia, keď mala 
továreň najvyššiu produktivitu vďaka prvej sveto-
vej vojne. Zo zobrazenia vyplýva tvar stavieb, ktoré 
mali prevažne sedlovú strechu veľkorozmerové boč-
né presvetlenie a výrobné haly veľkých rozmerov aj 
presvetlenie svetlíkmi na streche. Väčšina stavieb, 
ktoré neslúžili administratíve a  bývaniu, boli jed-
nopodlažné, čo súviselo najmä s funkciou muničnej 
továrne. Z dochovaných stavieb, ktoré sa nachádzajú 

dodnes na tomto mieste, si vieme urobiť predstavu 
o zdobnosti fasád výrobných objektov. „Neomietané 
tehlové murivo, kontrastujúce s omietanou fasádou, 
špecifi cký tehlový ornament na štítoch a v podstreší, 
pripomínajúci oblúčkový vlys, spolu s  veľkými pre-
sklenými plochami okien sa stali základom moder-
ného feiglerovského dizajnu priemyselných budov 
a v rôznych variáciách sa objavovali i na ich ďalších 
realizáciách.“11 Práve známej staviteľskej rodine Fei-
glerovcov sa pripisuje autorstvo mnohých výrobných 
stavieb v závode. 

Konštrukčný systém najväčšej výrobnej haly, ktorá 
bola z väčšej časti narušená pri bombardovaní, tvo-
rí nosný systém veľmi štíhlych liatinových stĺpov 
s  jednoduchou pätkou, na ktorej je položené profi -
lované sedlo a drevený prievlak. Všetky prvky spolu 
tvoria vývojovú etapu medzi používaním klasického 
murovaného systému s drevenou strešnou konštruk-
ciou a moderným systémom, ktorý bol celý zo železa. 
Kombinácia dvoch materiálov poukazuje na používa-
nie nových techník a materiálov s využitím znalostí 
a tradície spracovania dreva.

Z fasád výrobných stavieb dodnes zachovaných 
vieme odčítať, že boli dekorované bohatým kombi-
novaním kladenia tehál, ktoré vytváralo charakte-
ristickú črtu priemyselných stavieb tohto obdobia. 
Podobné príklady sa nachádzajú v  Rakúsku, odkiaľ 
pochádza aj zakladateľ továrne. Tento „priemyselný 
štýl“ vychádzal z konštrukčného systému, ktorého 
nosné prvky vystupovali na fasáde vo forme tehlo-
vých pilastrov a nenosné tenšie steny boli omietané 
bledým náterom. Zároveň autori stavieb vedeli rôz-
nym usporiadaním tehál vytvoriť jemnú dekoráciu 
v  oblasti podstrešných ríms a  štítov. Spolu so zvý-
razneným tehlovým nadpražím a parapetom otvorov 
tvorili kompozíciu fasády, ktorá zjemňovala indus-
triálny ráz areálu.

Cvernovka
Pôvodnými zakladateľmi továrne boli dve spoločnos-
ti – viedenská fi rma Richter & Salcher (Juraj Richter 
a Jozef Salcher) a anglická spoločnosť na výrobu nití 
J. & P. Coats. Tieto spoločnosti sa spolu nestretli prvý 
raz, v roku 1889 sa obe fi rmy stali vlastníkmi textil-
nej továrne vo Wilhelmsburgu. Uhorská cvernová to-
váreň bola 26. továreň založená fi rmou J. & P. Coats. 
mimo územia Veľkej Británie a zároveň bola jedinou 
vo  vtedajšom Uhorsku (Richter & Salcher vlastni-
li 50 % podiel a J. & P. Coats. 25 % podiel spoloč-
nosti). J. & P. Coats. založili až 53 tovární po celom 
svete mimo svojej domovskej krajiny a predstavovali 
na trhu jednu z najväčších textilných spoločností. Od 
roku 1923 sa spoločnosť J. & P. Coats. stala vlast-
níkom fi rmy Richter & Salcher.12 Samotná Uhorská 
cvernová továreň v Bratislave sa rozprestiera medzi 
ulicami Páričková, Svätoplukova a Košická ulica, na 
bývalom území mnohých dunajských ramien.
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Pôvodné plány továrne spracovala fi rma David Va-
lentin Junk z Viedne v roku 1900, ktorá už mala skú-
senosti s podobným typom závodu. V roku 1886 vy-
tvorila projekt a návrh textilnej továrne v neďalekom 
mestečku Marienthal v Dolnom Rakúsku13. Na doku-
mentácii k Uhorskej cvernovej továrni je podpísaná 
aj bratislavská stavebná spoločnosť Haerlin a Soós. 
Na stavbe továrne sa tak podieľali skúsenosti z ne-
ďalekého zahraničia, domáci stavitelia a v neposled-
nom rade etablovaní továrnici z Anglicka a Rakúska. 
Tieto vplyvy sa odzrkadľujú aj v ďalších etapách bu-
dovania fabriky, do ktorých výrazne zasiahla produk-
cia domácej spoločnosti Pittel a Braussewetter.

V prvej etape výstavby závodu vznikli menšie stav-
by administratívy, čistiarne vody, farbiarne a hlavnej 
výrobnej budovy pradiarne, ku ktorej bola pričlenená 
strojovňa. Pôvodná koncepcia samotnej hlavnej vý-
robnej budovy pozostávala z často využívaného kon-
štrukčného systému pochádzajúceho z Anglicka14. 

Podľa výkresovej dokumentácie z  roku 1900 mala 
stavba pradiarne pôsobiť ako reprezentatívna budova 

závodu. Výber mohol spočívať nielen v tom, že sa v nej 
vykonávali hlavné výrobné práce, ale aj z  jej hmoty, 
ktorá predstavovala v areáli najväčšiu stavbu. Na pô-
vodnom výkrese z roku 1900 sú umiestnené na vežo-
vitej hmote schodiska, ktorá výrazne prevyšuje hlav-
nú budovu, hodiny smerom do Páričkovej ulice. Veža 
mala okrem informatívneho rázu pôsobiť aj ako mes-
totvorný prvok, aký sa v tom čase dal nájsť nielen na 
radniciach, ale aj na vlakových staniciach, kde presný 
čas mal dôležitú úlohu. Podobné riešenie sa nachádza 
na viacerých továrenských budovách v zahraničí, kto-
ré tvorili vstupný alebo najvýraznejší objekt továrne15.

Pôvodná fasáda mala byť tvorená dekoratívnou ryt-
mizáciou16, ktorá pravidelne kladenými prvkami vy-
tvárala raster vyvýšených tehlových vystúpení, okien 
a  kovových prvkov. v  súčasnosti tento raster nie je 
odlíšený v materiáli, ale len vo vystúpení omietaných 
lizén medzi oknami. Kotviace prvky, aj bez ukončenia 
ozdobným dekoratívnym motívom, majú na hlavnej 
fasáde svoj účinok, čím poukazujú na vnútorné roz-
vrhnutie priestoru a skeletovú konštrukciu. 

Dvojhalie v závode MATADOR
Zdroj: autroka, 2011
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Schodiskové rizality stratili svoje ukončenie prv-
kom cimburia. Namiesto toho ich profi lovaná atika 
s  náznakom malých vežičiek, ktoré vyplývajú z  vy-
stúpených nároží po celej dĺžke hmoty, stavia do vý-
razne dominantnej polohy. Hoci ich z ulice nevidno, 
v areáli tvoria orientačný bod, najmä vďaka ich pre-
výšenej hmote a zvýraznenému ukončeniu. Prachové 
veže a rezervoáre vody vždy tvorili dominantný prvok 
textilnej továrne. Preto niesli nielen poznávacie prv-
ky, ako logo fi rmy17 či hodiny, no mali často výraz-
né ukončenie strechy či dekoratívne stvárnenie atiky 
v materiáli, ako aj v tvare. 

Interiér bol veľmi jednoducho navrhnutý, so záme-
rom čo najmenej obmedzovať prevádzku. Dekoratív-
nosť sa prejavila len na nosných konštrukciách, a to 
najmä na hlaviciach liatinových stĺpov. Ak by sme ich 
zosumarizovali s inými liatinovými stĺpmi priemysel-
ných objektov v Bratislave18, dostali by sme štýlový 
prehľad, ktorý začína dekoratívne profi lovaným stĺ-
pom až po zjednodušený čisto funkčný tvar. Ploché 
tehlové klenby a čisté línie oceľových nosníkov do-
tvárajú jednoduchosť priemyselného priestoru. Ten-
to raster doplňujú okenné otvory, ktoré sú zaklenuté 
segmentovým tehlovým nadpražím. Dalo by sa pove-
dať, že obdobie vzniku objektu je lepšie vnímateľné 
zvnútra skrz jednotlivé prvky konštrukčného systému 
ako zvonka, kde prešla budova mnohými úpravami.

Štýlové či slohové zaradenie nevieme jasne iden-
tifi kovať na terajšej podobe stavby. Dá sa predpo-
kladať, že budova bola navrhnutá pod vplyvom ra-
cionalizačných tendencií. Na stavbe sa objavuje aj 
historizujúci námet, najmä stvárnením veže s cimbu-
rím, čo mohlo dodať pradiarni akýsi nádych reprezen-
tačnej architektúry, stredovekej obrannej veže. Tieto 
snahy dekorovať priemyselné objekty prvkami, ktoré 
sa využívali na iných typologických druhoch, nie sú 
atypické. Takýto námet mohol pochádzať z  Anglic-
ka, kde tehlové neomietané továrenské budovy boli 
mnohokrát ukončené atikou s dekoratívnym stvárne-
ním a odkiaľ sa aj rozšíril typologický druh, textilnej 
továrne, do celého sveta.

Menšie stavby v Uhorskej cvernovej továrni majú 
rozdielny architektonický výraz, ktorý vychádzal z ne-
skoršej tvorby nových architektov a staviteľov v zá-
vode. V krátkosti spomeniem len najdekoratívnejšie 
stvárnenú stavbu, ktorou je nízka budova úpravne 
pri Košickej ulici. Nesie na sebe prvky spomínané-
ho priemyselného štýlu. Striedanie neomietaných 
pilastrov, ktoré prezentujú konštrukčný systém na 
fasáde, a  omietaného výplňového muriva je často 
používaným spôsobom dekorovania najmä jedno-
podlažných rozľahlých výrobných hál. Podobný sys-
tém sa nachádzal na budovách Kabla, tvoráne na 
Patróny, Mestskej elektrárne či v mnohých továrňach 
v Rakúsko-Uhorsku. 

MATADOR
Továreň na smaltovaný riad SFINX Petra Westena 
stála na území bývalého závodu Matador od  roku 
189919. Neskôr sa stala súčasťou závodu MATADOR, 
ktorý bol na tomto území založený v roku 1905 pod 
názvom „MATADOR, ruggyánta és Balata művek, r.t.“ 
(v preklade továreň na gumené a kaučukové výrobky, 
a. s.).20 Prvé budovy sa začali stavať už v roku 1905 
a onedlho bola spustená aj výroba. v súčasnosti sa tu 
nachádza niekoľko stavieb z prvej etapy výstavby, ako 
aj z predošlého podniku na smaltovaný riad. 

Typy stavieb, postavené na prelome storočí, mô-
žeme rozdeliť do dvoch základných skupín, ktoré za-
padajú do dvoch rozličných podnikov. Staršou skupi-
nou sú výrobné budovy so stavbou mlyna na západe 
územia a  druhou mladšou skupinou sú tehlové vý-
robné budovy z  neomietaných tehál. Zároveň toto 
rozdelenie ponúka aj dva odlišné tvaroslovné prístu-
py k priemyselnej architektúre. Staršie stavby majú 
jednoduchú fasádu delenú len rastrom väčších okien 
a priebežných lizén. Sú ukončené manzardovou alebo 
sedlovou strechou, pod ktorou je nenápadne profi lo-
vaná podstrešná rímsa. 

Zvyšné stavby majú neomietanú fasádu z  okro-
vých tehál, ktoré pravdepodobne pochádzajú z ne-
ďalekej Durvayovej tehelne. Výrazná silueta závo-
du bola tvorená rastrom schedových striech, ktoré 
boli funkčne tvarované a  podporovali tak lepšie 
svetelné podmienky vo výrobných halách. Opäť sa 
stretávame s  artikulovaním oporného systému vo 
forme pilastrov a  lizén, ktoré sú ukončené v  pod-
strešnom prebiehajúcom orámovaní každého štítu. 
Aj keď systém vytvárania fasád je podobný s prin-
cípmi, ktoré boli spomínané pri tzv. priemyselnom 
štýle, ktorý strieda neomietané pilastre s  omie-
tanými plochami výplňového muriva, tu sa tento 
princíp pravdepodobne neuplatnil a  fasády ostali 
v  neomietnutom murive. Napriek tomu plasticita 
jednotlivých priečelí dodáva stavbám dekoratívny 
vzhľad a zjemňuje ich dlhé priebežné steny. Keďže 
osvetlenie bolo primárne riešené strešnými okna-
mi, v stenách sa nachádzajú len dverné otvory, kto-
ré nemajú výrazne vystúpené nadpražia, ako to bolo 
v predošlých príkladoch. 

Do ostrej siluety schedových striech bolo vlože-
né dvojhalie, ktoré malo celkovú hmotu tvorenú 
jemným betónovým dvojoblúkom. Použitie nového 
materiálu ako výrazného nosného a artikulovaného 
prvku bolo zjemnené odstupňovaným profi lovaním 
oblúkov pod ukončením strechy. Presvetlenie dlhých 
hál opäť zabezpečujú strešné svetlíky, ktoré vystupu-
jú z oblúkovej strechy. Na ukončujúcich priečeliach 
sa nachádzajú otvory zasadené do neomietnutej ste-
ny. Z pohľadnice, ktorá vznikla okolo roku 191021, vi-
díme dnes už zamurované otvory dlhej južnej steny. 
Z pohľadu sa dá ťažko určiť, či dlhá fasáda mohla byť 
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opäť tvorená striedaním neomietnutého nosného 
systému s omietnutými plochami výplňového muri-
va. v súčasnosti sú fasády stavieb po mnohých úpra-
vách a vo veľkej časti ponechané v podobe s viditeľ-
ným tehlovým murivom.

Danubius
Architektúra Bratislavy na začiatku 20. storočia 
bola ovplyvnená aj dvoma výraznými smermi  – ra-
kúskou secesiou pod vedením Otta Wagnera, ako aj 
prvkami maďarskej secesie z Budapešti, ktorej hlav-
nou osobnosťou bol Ödön Lechner. Obidva štýly sú 
v Bratislave zastúpené viacerými stavbami, ktoré vyt-
vorili najmä zahraniční architekti. Ani priemyselnú 
architektúru neobišiel tento moderný smer, ktorý sa 
k nám dostal cez autora návrhu hlavných budov to-
várne Danubius.

Továreň Danubius bola „v  r. 1907 založená ma-
ďarskou Komerčnou bankou a  niekoľkými českými 
priemyselníkmi,“22 ku ktorým sa neskôr pridali An-
gličania. V Bratislave predstavuje jednu z mála prie-
myselných stavieb, pri ktorých je známe autorstvo 
architektonického návrhu. Julius Mayreder (1860  – 
1911), viedenský architekt, ktorý bol od roku 1897 
členom spolku Secession23, vytvoril návrh ovplyvne-
ný práve dianím vo Viedni a novým štýlom, ktorý si 
aj v  priemyselnej architektúre našiel svoje miesto. 
v súčasnosti je v závode zachovaná jeho dominantná 
stavba pradiarne, na ktorej sa prejavujú secesné prin-
cípy. Tie vieme rozoznať najmä v použití moderného 
nosného betónového systému od známej fi rmy Pittel 
a Brausewetter a účelnej dispozície, ktoré sú doplne-
né o fasádu s dekoratívnymi prvkami, ktoré zjemňujú 
priemyselný ráz budovy. Na rozdiel od pradiarne v zá-
vode Uhroskej cvernovej továrni na Páričkovej ulici, 
tu už neboli použité liatinové nosné konštrukcie, 
ktoré dlho tvorili zaužívaný systém pre niekoľkopod-
lažné pradiarenské budovy.

Hlavná výrobná budova v závode Danubius pred-
stavuje dominantnú stavbu, ktorá je vytvorená z jed-
noduchej kubickej hmoty, ku ktorej sú na nárožiach 
pristavané veže rôznych pôdorysných rozmerov. 
Usporiadanie hmoty vychádzalo z dispozície, keďže 
bolo nevyhnutné zachovať hlavné podlažia voľné pre 
výrobu, všetky ostatné prevádzky sa tak dostávali na 
kraj stavby do veží. Prevýšením ich hmoty a ihlano-
vitým či valbovým zakončením striech sa vyzdvihlo 
ich pôsobenie na objekte. Na fasáde sa prejavuje ho-
rizontálne členenie stavby rímsami a výrazné ukon-
čenie zvlnenou atikou. Raster okien je prerušovaný 
dekoračnými prvkami lizén, geometrických zrkadiel 
či nadokenných a  podokenných vystúpených ríms. 
Spolu s bosážou a plastickými prvkami, ktoré boha-
to členia fasádu, vytvára stavba reprezentanta prie-
myselnej architektúry umiernenej vetvy viedenskej 
secesie u nás. 

Priemyselné areály – sľubná budúcnosť
Z krátkeho opisu niekoľkých stavieb z Bratislavy, ktoré 
vznikali na prelome storočí, v súčasnosti vieme posú-
diť, že mnohotvárnosť tejto časti architektúry je v ur-
banizme mesta prekvapujúcou neznámou. Mnohé are-
ály sa skrývajú za uzavretými plotmi alebo svoju krajšiu 
tvár ukazujú závodnému dvoru, do ktorého nie každý 
obyvateľ mesta zavíta. Početné prestavby, ktoré tvoria 
typický znak modernizácie priemyslu, sa podpísali aj 
na výraznej premene fasád zaujímavých industriálnych 
objektov, do ktorých tvorcovia a stavitelia vložili naj-
modernejšie trendy príslušného obdobia. Pozoruhod-
ným, v  súčasnosti už takmer zabudnutým faktom je, 
že továrenské areály poukazovali na prosperitu mesta, 
a hrdí na ne boli občania, ktorým dávali prácu, a továr-
nici, ktorí tak dokazovali svoju prosperitu. Na začiatku 
20. storočia „Prešporok už nie je rekreačné miesto, Pen-
zionopolis, ale rozvíjajúce sa priemyselné, súťaže schop-
né mesto, ktoré čaká sľubná budúcnosť.“24 Vtedajší 
historik Tivadar Ortvay vyjadril tento názor po úvahe 
o  rozrastaní sa priemyslu v  meste, ktorý na prelome 
storočí reprezentoval mesto a tým poukazoval na jeho 
prosperitu, čo dokazuje aj architektonicko-umelecké 
stvárnenie najvýznamnejších továrenských budov.
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