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Ochrana priemyselných pamiatok1 je náročná
aj v štátoch, ktoré neprešli tak zložitými politicko-ekonomickými a spoločenskými premenami, s dosahom na majetkovoprávne vzťahy
a historickú kontinuitu, ako to môžeme sledovať na Slovensku. V opakujúcich sa situáciách, keď bývame u nás vystavení neschopnosti
spoločnosti zachrániť cenné príklady priemyselných stavieb, neraz hľadáme odpovede
v zahraničí, v kultúrne vyspelejších krajinách,
ktorým sa darí vo väčšej miere udržať fyzické
artefakty doby viažucej sa na obdobie priemyselnej revolúcie. Hoci práve pre komplexnosť
aspektov, ktoré ovplyvňujú to, či sa podarí
konkrétnu pamiatku zachrániť, nie je realistické očakávať objav jednoduchého návodu, je
prínosom poznať pozadie a súvislosti, ktoré
inde vedú k úspešnejším výsledkom snaženia
o záchranu a udržanie tejto skupiny pamiatok. Aj za predpokladu, že získané poznatky
nebudú mať tú moc, výraznejšie ovplyvniť nepriaznivé tendencie v oblasti ochrany priemyselnej architektúry, uvedomenie si šírky rôznorodých aktivít, ktoré sa môžu v budúcnosti
pozitívne premietnuť do prístupu k určitému
typu kultúrneho dedičstva – nemusí ísť nevyhnutne len o dedičstvo priemyselné – je dostatočným dôvodom, aby sme sa neprestávali
inšpirovať úspešnejšími príkladmi.
Z historickej a geopolitickej perspektívy
je pre nás dôležité konfrontovať sa so susednými štátmi, s ktorými nás spája spoločná

minulosť, napriek odlišnostiam, ktoré v jednotlivých krajinách konštatujeme. Zatiaľ čo
som sa v časti príspevku Priemyselné dedičstvo
Dynamitky verzus tradičná pamiatková ochrana
publikovanom v časopise Architektúra & urbanizmus 2 venovala porovnaním situácie u nás
a v Česku, cieľom tohto príspevku je priblížiť
dianie v oblasti ochrany priemyselných pamiatok v ďalšom z našich bezprostredných
susedov – v Rakúsku –, s ktorým nás navyše
spája niekoľko storočí v spoločnej monarchii.
Okrem oboznámenia sa s históriou ochrany
priemyselných pamiatok v Rakúsku, ich výskumu, propagácie a postavenia z pohľadu
legislatívy, je mojou ambíciou porovnať ich
postavenie voči podobným pamiatkam na
Slovensku a takisto sa pokúsiť identifikovať
konkrétne aspekty vyplývajúce zo spoločného stredoeurópskeho prostredia, ktoré môžu
mať dosah na ochranu priemyselného dedičstva. Faktografické podklady tohto príspevku
čerpajú vo veľkej miere z publikovaných prác
dvoch rakúskych odborníkov z oblasti industriálnej archeológie3: architekta (jedného
z autorov konverzie viedenských Gasometrov)
a bývalého profesora a vedúceho Ústavu dejín umenia, architektúry a ochrany pamiatok
(Institut für Kunstgeschichte, Bauforschung
und Denkmalpflege) Technickej univerzity vo
Viedni, Manfreda Wehdorna (1942) a súčasného pracovníka spomenutého ústavu, profesora Gerharda A. Stadlera (1956), ktoré sú
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prezídium BDA
Prezident BDA
Genrálny konzervátor
Riaditeľ architektúry

krajský konzervátor

• spolu 9 krajských konzervátorov
• každý karaj má vlastného konzervátora,
sídliaceho v hlavnom meste kraja
• vo Viedni sídli konzervátor Nižného
Rakúska a Burgenlandu

centrálne oddelenia bda

Oddelenie:
• krajinných pamiatok
• historických záhrad
• technických pamiatok
• zvukových pamiatok
• pre múzeá a knižnice
• pre invetarizáciu a pamiatkový
výskum
• pre architektúru a staviteľstvo
• reštaurátorských dielní
umeleckých pamiatok Arsenal
• reštaurátorských dielní
pamiatkovej starostlivosti
stavebných pamiatok

krajskí pracovníci jednotlivých
oddelení bda
1
V každom kraji sú zastúpení pracovníci
jednotlivých oddelení.

doplnené o vlastné poznatky získané počas
výskumného pobytu na Technickej univerzite
vo Viedni (február – júl 2014).

1. Inštitucionalizácia
pamiatkovej ochrany v Rakúsku
1.1. Stručný exkurz do histórie
V prípade priemyselných pamiatok, ale rovnako to platí pre architektúru moderny, sa
tradičné umelecko-historické východiská nejavia vždy ako postačujúce na to, aby sme boli
schopní pomocou nich dostatočne vystihnúť
špecifické hodnoty, predovšetkým v konkurencii vekovo starších typov stavieb. V akademickom prostredí zotrváva nevyriešený
diškurz, či je, alebo nie je vhodné hľadať pre
„nové“ pamiatky rozdielnu optiku. Akokoľvek
by sa táto otázka v budúcnosti vyriešila, hodnotenie kultúrneho dedičstva bude aj pri novších exemplároch vždy do určitej miery vychádzať zo všeobecných teoretických východísk.
Ak chceme porozumieť situácii, v ktorej sa nachádzajú priemyselné pamiatky v súčasnosti,
je potrebné poznať jej korene vo všeobecnej
histórii pamiatkovej ochrany a jej ďalší potenciál smerovania. Preto sa aspoň stručne zmienim o najdôležitejších momentoch, ktoré ju
formovali a určitým spôsobom aj v súčasnosti
ovplyvňujú vzťah k priemyselným pamiatkam.
Prvou snahou o inštitucionalizovanie pamiatkovej ochrany v Rakúsku bolo vytvorenie Cisársko-kráľovskej (c. k.) Centrálnej

komisie pre štúdium a zachovanie pamiatok
(k. k. Central-Commission zur Erforschung
und Erhaltung der Baudenkmale, ďalej Centrálna komisia), ktorú podľa zdrojov Spolkového pamiatkového úradu Rakúska (Bundesdenkmalamt, ďalej BDA) schválil cisár
František Jozef I. na Silvestra v roku 1850.
Centrálna komisia bola spočiatku súčasťou
ministerstva výstavby a svoju činnosť zahájila
v roku 1853. Okrem úradníkov v nej pôsobili
aj vedci a umelci, avšak len na dobrovoľnej,
neplatenej báze. Ich činnosť mala z legislatívneho hľadiska oporu v nie veľmi rozsiahlom
počte dekrétov a nariadení z prvej polovice
19. storočia. V roku 1859 sa Centrálna komisia dostala pod c. k. Ministerstvo kultúry
a vzdelávania, podobne ako patrí v súčasnosti
BDA pod Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, umenie a kultúru a od roku 1873 disponovala aj rozšírenými kompetenciami. Tie sa
premietli aj do organizačnej štruktúry – bola
rozdelená na tri sekcie: archívy, pamiatky
a archeológia. Takisto získala vlastný finančný rozpočet, vďaka ktorému bola schopná
zabezpečovať potrebné opatrenia v záujme
pamiatkovej obnovy historických stavieb.
Konflikt záujmov cirkvi a šľachty však pretrvával, kvôli čomu sa nepodarilo presadiť zákon
o zákaze vývozu pamiatok alebo iný zákon
pamiatkovej ochrany.4
V roku 1910 bola Centrálna komisia pre
štúdium a zachovanie pamiatok premenovaná

Hierarchia a jednotlivé pracoviská Spolkového
pamiatkového úradu (Bundesdenkmalamt, BDA)
v Rakúsku. Spracované podľa: Bundesdenkmalamt
[online]. AEIOU Österreich-Lexikon, 1996 – 2009 [cit.
2014-05-21]. Dostupné na: http://www.aeiou.at/aeiou.
encyclop.b/b885593.htm; Kulturbericht 2006. Wien :
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 2006,
s. 6.

na Centrálnu komisiu pamiatkovej starostlivosti (Zentralkommission für Denkmalpflege). Z tejto inštitúcie sa postupne od roku
1911 profiloval pamiatkový úrad, ktorý v podstate zastával aktivity súčasného BDA, avšak
bez podpory v legislatíve. Činnosť Centrálnej
komisie neskôr rozšíril novozaložený Inštitút
dejín umenia, ktorého úlohou bolo spravovať
základný výskum, zverejňovaný prostredníctvom rozsiahlych inventárnych prác, umeleckých topografií a tzv. Dehiových príručiek
(Dehio-Handbuch).5 Do pôvodnej organizačnej štruktúry však zasiahli udalosti prvej
svetovej vojny a po jej skončení bola založená nová inštitúcia Spolkového pamiatkového
úradu (dnešný BDA). Jeho kľúčovou úlohou
sa stali práce na obnove pamiatok a vďaka
vedeniu významných rakúskych odborníkov,
akými boli jej prezidenti (Otto Demus, Walter Frodl alebo Erwin Thalhammer), získal
BDA čoskoro dobré renomé aj v zahraničí.
Centrálne oddelenia mali na starosti spravovať základný výskum a vypracovať ukážkové práce pre prax pamiatkovej starostlivosti.
Vďaka tomu, že na pôde BDA pôsobili viacerí
odborníci, pojem pamiatky sa rozšíril od prevažujúceho historického alebo umeleckého
významu o ďalšie kultúrne významy, a tak
sa do pozornosti dostali aj menej významné
architektonické príklady, dôležité z pohľadu
spoločenského alebo technologického. Práve tieto udalosti napomohli priemyselným
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2 Múzeum na
historickom zábere
publikovanom
v časopise Sport
& Salon z roku
1918 Zdroj: Das neue
Technische Museum.
In: Sport & Salon. XXII.
roč., č. 22, Viedeň, 2. jún
1918. s. 6.

pamiatok ďalšie stavby nachádzajúce sa v majetku štátu, miestnych úradov, cirkví a ďalších verejných orgánov. Takisto bol vytvorený
súpis pamiatok Rakúska podľa medzinárodného vzoru a podarilo sa presadiť pamiatkovú ochranu aj desiatkam historickým záhrad.
V súčasnosti je hlavnou úlohou BDA ochrana
nehnuteľných pamiatok, pričom tento štatút
vyhlasuje jeden z 9 krajských konzervátorov
(každý kraj má vlastného konzervátora). Objektom so štatútom chránenej pamiatky, zabezpečuje BDA poradenstvo a podporu pri
stavebných úpravách a obnove (→ 1).

3 Centrálna hala
technického múzea
vo Viedni. Foto: Etrich
Taube, 2005. Zdroj:
Technisches Museum
Wien [online]. Wikipedia
[cit. 2015-01-25].
Dostupné na: http://
de.wikipedia.org/wiki/
Technisches_Museum_
Wien

1.2. Nárast záujmu
o technické pamiatky

pamiatkam. V tomto smere bolo rovnako prínosné rozdelenie pamiatkového fondu na kategórie rozdelené podľa stavebných druhov.
Ďalší významný moment, ktorý napomohol
pamiatkovej ochrane, bolo zavedenie termínu
„súboru pamiatok“ prostredníctvom novely
z roku 1978, teda v tom istom roku, ako bol
vytvorený Medzinárodný výbor na ochranu
priemyselného dedičstva TICCIH.6 Novelou
z roku 1999 došlo k spojeniu zákona o ochrane pamiatok so zákonom zákazu ich vyvážania. Na základe ďalších predpisov boli do roku
2010 preskúmané a zapísané do zoznamu

Keďže inštitucionálna ochrana pamiatok patrí v Rakúsku k najstarším na svete, neprekvapuje, že aj záujem o priemyselné pamiatky
sleduje medzinárodné tendencie. Ak opomenieme vznik parížskej zbierky v Conservatoire
des arts et métiers z roku 1794 – ako ojedinelý
úkaz – vo svetovom meradle je významnejším
počinom, ktorý viedol k vzniku technických
múzeí, založenie prvého skanzenu v Štokholme (1891), ktorým sa v roku 1902 inšpirovalo „Norske Folkemuseet“ od architekta Hansa Aal v Bygdöy pri Osle a „Frilandsmuseet“
v Lingby pri Kodani. Nešlo síce o vyslovene
technické múzeá, ale ich súčasťou bol veľký
počet hospodárskych a technických stavieb,
ktoré tu boli zaevidované a zdokumentované.7 Múzeum s prevahou technických exponátov – Deutsche Museum – bolo založené
v Mníchove v roku 1906 z iniciatívy Oskara
von Millera, no nezanedbateľnú rolu v propagácii techniky zohrali už sklady vzorových
výrobkov jednotlivých tovární, ktoré vznikali
počas 18. storočia. Môžeme ich vnímať ako
určitých predchodcov technických múzeí. Pre
zaujímavosť: v Prahe boli brány Národného
technického múzea (NTM) otvorené až v roku
1910 (založené bolo v roku 1908). NTM však
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prevzalo časť zbierky Českého priemyselného múzea, ktoré založil Vojtěch Náprstek už
v roku 1862.8
Myšlienku založiť technické múzeum na
území Rakúska po prvýkrát predostrel zakladateľ Polytechnického inštitútu, Joseph
Prechtl, pri začatí prednášok na jeho pôde,
v roku 1815.9 Táto idea bola čiastočne zrealizovaná v roku 1873, keď bola v rámci svetovej
výstavy predstavená špeciálna sekcia na tému
Živnosti a vynálezy (Gewerbe und Erfindungen). V osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 19. storočia boli vytvorené ďalšie zbierky, napríklad Múzeum dejín rakúskej práce
(Museum der Geschichte der österreichischen
Arbeit), Železničné múzeum (Eisenbahnmuseum), Poštové múzeum (Postmuseum) alebo
Múzeum priemyselnej hygieny (Gewerbehygiene-Museum). V roku 1905 dostal Wilhelm Exner – čestný predseda rakúskeho obchodného
združenia, technik a lesný inžinier – nápad
prepojiť uvedené zbierky prostredníctvom
veľkého technického múzea na počesť šesťdesiateho výročia panovania cisára Františka Jozefa. Panovník tento nápad podporil a v roku
1913 bola dokončená stavba múzea na Mariahilfer Straße, kde múzeum dodnes sídli,
podľa plánov architekta Hansa Schneidera.
Otvorená bola ešte počas prvej svetovej vojny,
6. mája 1918. (→ 2, 3) Takisto vznikalo množstvo lokálnych múzeí, ako napríklad v Halleine a Hallstatte, ktoré sa postupne profilovali
na špecializované technické a priemyselné
zbierky.10
Čo je však z pohľadu ochrany industriálnych pamiatok dôležité, už v roku 1925, teda
len dva roky po vydaní prvého pamiatkového zákona, bol na pôde pamiatkového úradu
vo Viedni vytvorený Odbor pre hospodárske
dejiny a technické kultúrne pamiatky (Referat für wirtschaftsgeschichtliche und technische Kulturdenkmale) hoci len ako honorárny subjekt. Nepochybne to však dokazuje
svetové prvenstvo, keď štát prejavil záujem
zahrnúť do svojho programu aj ochranu industriálnych pamiatok. Táto iniciatíva viedla
čoskoro k zápisu niekoľkých priemyselných
a technických objektov medzi chránené pamiatky: v roku 1928 vysokej pece Radwerk IV
vo Vordernbergu a veterného mlyna v Retz
(Nižné Rakúsko), viaduktu bývalej konskej
železnice vo Waldburgu (1928) a o niečo neskôr aj veterného mlyna v Retz (1930) či stanice mestského vlaku vo Viedni (Stadtpark,

Karlsplatz a Hofpavillion, 1934). Podľa Gerharda A. Stadlera to predovšetkým zásluhou
Augusta Octaviana von Loehra (1882 – 1965),
ktorého záujmy sa sústredili na ochranu historických hospodárskych pamiatok, a ktorý
bol poverený vedením nového odboru. Loehr
si totiž prizval na spoluprácu študentov, univerzitných profesorov, strojných inžinierov,
architektov, ale aj spisovateľov, ktorí podávali
pravidelné správy z početných ciest po celej
krajine.11 Spomenutá vysoká pec Radwerk IV
sa stala v roku 1959 aj prvým príkladom „in
situ“ múzea v Rakúsku. Prípravy sa síce začali
už v roku 1938, ale prerušil ich príchod druhej svetovej vojny. Ani vojna však nezabránila
zápisu ďalších pamiatok: napríklad pece na
tavenie železa v Löllingu a Urtlgrabene alebo
vysokej pece v Hirte (obidve v Korutánsku).12

1.3. Vznik Oddelenia pre technické,
hospodárske a spoločenskohistorické pamiatky
Pre nedostatok personálu začal spočiatku
úspešne začínajúci referát upadať, a to práve
v čase, keď industriálna archeológia v iných
krajinách začínala nadobúdať na význame.
V roku 1976 musel BDA, ako náhradu niekdajšieho referátu, nanovo založiť špecializované
Oddelenie pre technické, hospodárske a spoločensko-historické pamiatky (Abteilung für
technische wirtschafts- und sozialgeschichtliche Denkmale). Stále však chýbali podklady, predovšetkým databáza objektov. V tomto
smere výrazne napomohol dnešný Ústav pre
architektúru, pamiatkovú starostlivosť a dejiny umenia Technickej univerzity vo Viedni
(Institut für Baukunst, Denkmalpflege und
Kunstgeschichte), ktorý začal v roku 1976
s inventarizáciou.13 Jej výsledky boli publikované až v roku 1983. Inventarizácia bola spracúvaná prostredníctvom dizertačných prác,
pričom bola doplnená o ďalšie štúdie danej
tematickej oblasti. Objekty boli inventarizované v katalógu evidujúcom 220 technických
a priemyselných pamiatok na území celého
Rakúska.14 Jednotlivé objekty boli roztriedené na:
1. Dopravné stavby (cestné a železničné
historické zariadenia, železničné stanice,
mosty, viadukty a pod.)
2. Vodohospodárske stavby (regulačné
systémy, priehrady, vodné veže, kanály
a pod.)

3. Stavby ťažobného a hutníckeho priemyslu
(vstupy do štôlní, dopravníky, pece a pod.)
4. Priemyselné a výrobné haly (mlyny,
pivovary, textilné továrne, plynárne,
elektrárne a pod.)
5. Robotnícke kolónie.
Pojem stavby bol nastavený pomerne široko,
v niektorých prípadoch ide len o konkrétne
zariadenie (napr. navíjacia veža v bani Wodzicki vo Fohnsdorfe v Štajersku) alebo časť
objektu (napr. strešná konštrukcia v dvore
domov na Stephansplatz č. 4 – Singerstrasse
č. 7).15
V súčasnosti je Oddelenie technických pamiatok (Abteilung für Technische Denkmale) jedným z deviatich oddelení na pôde BDA
(ďalšími sú: Oddelenie krajinných pamiatok,
Oddelenie historických záhrad, Oddelenie
zvukových pamiatok, Oddelenie pre múzeá
a knižnice, Oddelenie pre inventarizáciu a pamiatkový výskum, Oddelenie pre architektúru a staviteľstvo, Oddelenie reštaurátorských
dielní umeleckých pamiatok Arsenal a Oddelenie reštaurátorských dielní pamiatkovej starostlivosti stavebných pamiatok). Pracovnou
náplňou oddelenia je starostlivosť širokého
spektra technických a priemyselných pamiatok. Ide o reštaurovanie, obnovu a udeľovanie
povolení stavebných zmien podľa aktuálneho
pamiatkového zákona. Oddelenie tiež vedie
potrebné diskusie s vlastníkmi, projektantmi
a dotknutými úradmi, v záujme navrhnutia čo
najlepšieho riešenia v konkrétnej situácii. Finančné dotácie sú však obmedzené a k dispozícii sú len pre špeciálne prípady.16

1.4. Legislatíva
Z legislatívneho aspektu sú nehnuteľné pamiatky na území Rakúska chránené pamiatkovým zákonom (Denkmalschutzgesetz,
ďalej DMSG), respektíve federálnym zákonom (Bundesgesetz) zbierky spolkových zákonov Rakúskej republiky (das Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, BGBI)
č. 533/1923 z 25. septembra 1923, naposledy
novelizovaným 17. júna 2013. Tento zákon
však nepozná pojem priemyselných alebo
technických pamiatok, ale rozlišuje všeobecne objekty „historickej, umeleckej alebo inej
kultúrnej užitej hodnoty, pri ktorých je zachovanie ich významu vo verejnom záujme“.17
Ako však konštatuje Wehdorn, podľa § 2
tohto zákona je pri všetkých objektoch „ktoré sú úplným alebo prevládajúcim majetkom
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Typ objektu1

Rakúsko

Burgenland

Korutánsko

Dolné
Rakúsko

Horné
Rakúsko

Salzburg

Štajersko

Tirolsko

Vorarlberg

VIedeň

Spolu (chránené z titulu rozhodnutia alebo nariadenia)
Všetky objekty
Archeológia
Pevné vybavenie
Záhrady a parky

37 280
(37 485)2

2 036
(2 039)2

2 766
(2 775)2

10 367
(10 417)2

5 656
(5 690)2

2 151
(2 166)2

4 816
(4 843)2

4 774
(4 800)2

1 534
(1 5 42)2

3 180
(3 213)2

866

55

75

286

130

30

240

34

10

6

106

2

4

11

8

3

10

22

2

44

29

1

2

6

2

2

2

3

2

9

264

12

5

73

27

10

69

19

–

48

Profánne stavby4

22 327

1 284

1 274

6 198

3 799

1 462

2 518

2 389

945

2 458

Sakrálne stavby5

11 796

656

1 277

3 204

1 458

564

1 682

2 057

506

392

1 892

26

129

589

232

80

295

250

68

223

3

Pamiatky záhradných stavieb

Technické pamiatky

6

Tabuľka 1 Stav pamiatkovo chránených objektov
v Rakúsku podľa spolkových krajín. Spracované na
základe databázy BDA z 05. 12. 2014
1. Nie sú tu zahrnuté hnuteľné alebo zvukové pamiatky;
2. Dáta k 27. 6. 2014 (Zdroj: http://www.bda.at/
downloads/1928/); 3. Prislúchajúce podľa pamiatkového
zákona; 4. Vrátane drobných pamiatok; 5. Vrátane cintorínov
a kaplniek; 6. Výhradne nehnuteľné pamiatky, ostatné sú
zaradené pod kategóriou hnuteľných pamiatok. Dopravné
stavby (mosty, železničné trate a pod.) a akvadukty sú sčasti
zaradené pod jednotlivými obcami a cestnými úsekmi.

historickí
hodnota

kultúrna
hodnota

4 Zjednodušená schéma pamiatkových hodnôt
definovaných A. Rieglom v roku 1903 podľa
M. Wehdorna (Podľa: WEHDORN, Manfred et al.
Baudenkmäler der Technik und Industrie in Österreich.
Band 1. Graz – Wien, Hermann Böhlaus Nachf, G.m.b.H.,
1984, s. 22).

spolkovej krajiny (Bundes), krajiny (Landes)
alebo iného verejno-právneho orgánu, inštitúcie, nadácie, ako aj právne uznanej cirkvi
a náboženských spoločenstiev vrátane ich
zriadení“ záujem na ich zachovaní. Rozhodnutie BDA môže len v určitých prípadoch prihliadnuť na žiadosť vlastníka. Pri objektoch
nachádzajúcich sa v súkromnom vlastníctve
ich zachovanie presadzuje konkrétne nariadenie (podľa § 3 DMSG). To však neznamená, že budúcnosť technických stavieb, ktoré
sú vo verejnom vlastníctve, je istá (ide predovšetkým o mosty, akvadukty alebo železničné
stavby). V prípade stavebných zásahov, alebo
demolácie týchto stavieb, nariaďuje zákon len
vyjadrenie postoja BDA k týmto intervenciám
a, bohužiaľ, sa často stáva, že zodpovedné orgány neuznajú ochranu priemyselných a technických objektov ako žiaducu.
V súčasnosti eviduje BDA, podľa inštitúcie
Statistik Austria, na celom území Rakúska

umelecká
hodnota

1 892 pamiatkovo chránených technických
pamiatok z celkového počtu 37 280 chránených pamiatok, pričom rozlišuje ochranu
podľa právneho rozhodnutia (Bescheid – ide
o individuálne rozhodnutie adresované na
konkrétny subjekt): 1 268 objektov, alebo
podľa nariadenia (Verordnung – na rozdiel
od ochrany rozhodnutím, ide o všeobecnejšie
uplatňovanie právnych noriem): 624 objektov. Ako ukazuje tabuľka (tabuľka 1), len v samotnej Viedni sa nachádza 223 chránených
technických pamiatok. V rokoch 2004 – 2013
bolo v priemere zapísaných ročne 18,6 nových
technických pamiatok, s výnimkou roka 2010,
keď pribudlo až 208 novozapísaných technických objektov.18 Podobne ako na Slovensku,
počet technických pamiatok, ktoré sú datované spred obdobia priemyselnej revolúcie,
je väčší ako pamiatok priemyselnej revolúcie na území Rakúska od 18. storočia. Medzi
chránené pamiatky patria napríklad aj vodné

hodnota
funkčnosti

emociálna
hodnota

cesty alebo soľné potrubie z mesta Hallstat
do Ischlu z roku 1595 a množstvo pomocných
objektov, ako objekty skladov, či prašná bašta v Kitzbüheli spred roku 1500, alebo plte na
rieke Enns vo Weyer-Markt, ktoré sú dnes súčasťou múzea (http://www.ennsmuseum.at).

2. Industriálne dedičstvo –
teoretické východiská,
výskum a vzdelávanie
2.1. Pamiatkové hodnoty
Hoci sa v kontexte priemyselnej architektúry
zdôrazňuje širšia paleta hodnôt vyzdvihujúca aj hodnoty spoločenské alebo technologické, možno ich chápať ako podskupinu jednej
z tradičných pamiatkových hodnôt, ktorých
definície vychádzajú z teoretickej práce jedného z najvýznamnejších osobností pamiatkovej ochrany v stredoeurópskom kontexte,
spoluzakladateľa viedenskej školy dejín umenia, Aloisa Riegla (1858 – 1905). Alois Riegl
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5 Pôdorys podzemných verejných záchodov na Graben,
Viedeň. (BERANECK H. Die Wiener Bedürfnisanstalten
System Beetz. In: Zeitschrift des Österreichischen
Ingenieur- und Architekten-Vereines, Jg. 57, Wien 1905,
s. 679 – 681).

zastával v rokoch 1887 – 1897 pozíciu kurátora vo viedenskom Múzeu pre umenie a úžitkové umenie (Museum für Kunst und Industrie, v súčasnosti Österreichische Museum für
angewandte Kunst) a taktiež pôsobil ako mimoriadny a od roku 1897 ako riadny profesor
viedenskej univerzity.19 Z nášho pohľadu je
však najdôležitejšie jeho pôsobenie v pozícii
hlavného konzervátora Centrálnej komisie,
ako aj to, že spolu s ďalšími spoluzakladateľmi viedenskej školy dejín umenia zahrnul
v roku 1903 do koncepcie návrhu zákona na
ochranu pamiatok, aj metodické otázky, ktoré
sa týkali starostlivosti o pamiatky a ich ochrany. Vychádzali pritom z rozsiahleho katalógu
hodnotových kategórií, ktorý predstavitelia
viedenskej školy zostavili. Wehdorn uvádza
v úvode prvého zväzku knihy Baudenkmäler
der Technik und Industrie in Österreich zjednodušenú – a zo súčasného pohľadu spracovanú – schému týchto hodnôt20 (→ 4) , pričom
v súvislosti s priemyselným dedičstvom vyzdvihuje predovšetkým kultúrne a historické
hodnoty. Pod pojmom kultúrnych hodnôt
pritom chápe všetky aspekty, ktorými možno dokladovať rozvoj technológie a priemyslu v našej spoločnosti. Historická hodnota
je samotnou podstatou pamiatky, „ako historického dokladu, tiež ako zdroj jedinečného historického výskumu. Tu možno hovoriť
o ,vedeckej hodnote‘.“21
Aj v prípade nazerania na priemyselné
a technické pamiatky cez prizmu tradičných
hodnôt je vhodné posudzovať ich otvorenejším a menej konzervatívnym pohľadom. Technické pamiatky, môžu byť totiž ľahko prehliadané, alebo považované za príliš všedné.
Napríklad verejné záchody vo Viedni (prvé
verejné WC stoja na Graben) sprevádzkované
stavebníkom Wilhelmom Beetzom (→ 5)22, sú
tiež historickou pamiatkou a súčasne dokladom modernizácie mesta. Umelecká hodnota
býva často podceňovaná a pritom nie je ojedinelé, že sa továrenskými stavbami zaoberali známi architekti (napr. Georg Hagenauer

– návrh železiarní v Hirte alebo Wilhelm
Flattich, ktorý spolupracoval na výstavbe železničnej spoločnosti Südbahngesellschaft).
Začiatkom 20. storočia, s rozmachom aplikovania železobetónových konštrukcií vo výstavbe, sa do realizovania priemyselných objektov
zaangažovalo viacero významných stavebných
firiem. V uvedenej hodnotovej schéme je vyzdvihovaná aj emocionálna hodnota a hodnota
úžitková, hoci len veľmi málo objektov si zachovalo pôvodnú funkciu. Z príkladov, ktoré
uvádza Wehdorn je dodnes v prevádzke továreň Manner vo Viedni, ktorá bola postavená
ako súčasť typickej blokovej mestskej zástavby v rokoch 1910 – 1913 a továreň na česanie
priadze firmy Schöller v Harde vo Vorarlbergu.23 (→ 6) Neogotická administratívna budova
továrne na pletený tovar Benger v Bregenzi
z roku 1892 síce stojí, ale areál bol konvertovaný na vedecký park a pribudli tu aj obytné
objekty. (→ 7) Ďalším príkladom pretrvania
pôvodnej funkcie je Pivovar Ottakringer vo
Viedni z roku 1838. (→ 8)

2.2. Industriálna archeológia,
výskum a vzdelávanie
Typológia továrenských objektov, ktoré spájame s obdobím priemyselnej revolúcie, sa na
území Rakúska objavila v polovici 18. storočia. Jednou z najstarších zachovaných tovární je tzv. Thysova továreň (Thyssche Fabrik)
v Klagenfurte (hlavnom meste Korutánska),
ktorú založil belgický výrobca textilu Johann
Thys v roku 1762 (výroba tu bola ukončená
v roku 1814). Typológia a situovanie v centre
mesta predurčilo jej nové funkčné využitie –
konvertovaná bola na obytný dom.24 Významnejší počet priemyselných stavieb pribudol
začiatkom 19. storočia, prevažne v dôsledku
výstavby železničných stavieb. V roku 1827
bola doplnená trať konskej železnice Linz
– České Budějovice, bola vyhĺbená desiatka
tunelov a postavené nové mosty. Okrem dopravných stavieb vznikli aj mlyny alebo huty,
textilné fabriky zväčša v neogotickom slohu.
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6 Textilná továreň Benger & Söhne v Bregenzi.
Administratívny objekt (vpravo) postavili v roku
1892 architekti Wittmann & Stahl zo Stuttgartu.
Továrenská budova (vľavo) je od miestneho
architekta Otta Mallauna.
Foto: Friedrich Böhringer, 2012

7 Továreň Schöller v Bregenzi vo Vorarlbergu.
Foto: Friedrich Böhringer, dostupné na: http://de.wikipedia.
org/wiki/Schoeller%E2%80%99sche_Kammgarnspinnerei#/
media/File:Sch%C3%B6llerArealBregenz2.jpg)

8 Pivovar Ottakringer vo Viedni. Areál vybudovaný
v roku 1838. Foto: Ottakringer Brauerei, 2013. CC BYSA 3.0. Dostupné na: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Ottakringer_Brauerei_Au%C3%9Fenansicht.jpg

Zmodernizovaniu výroby prispelo zavedenie
elektriny koncom 19. storočia. Železobetónový skeletový systém, ktorý dal François Hennebique patentovať v Rakúsku v roku 189825,
umožnil konštruovať veľkorozponové haly
s voľnou dispozíciou. Nové konštrukčné riešenia takisto ovplyvnili možnosti výstavby vodných veží, sýpok alebo mostov.
Začiatky odboru industriálnej archeológie v Rakúsku vedú k profesorovi Richardovi
Pittionimu (1906 – 1985). Pittioni, ktorý sa
zaoberal prehistóriou, založil základy najstaršieho obdobia industriálnej archeológie v Rakúsku. Medzi jeho publikované práce patria
Štúdie Industriálnej archeológie (Studien zur
Industrie-Archäologie), ktoré boli uverejnené v roku 1968 v časopise filozoficko-historickej triedy Rakúskej akadémie vied. Pojem
prevzal Pittioni od britských protagonistov,
ale na rozdiel od jedného z najvýznamnejších predstaviteľov industriálnej archeológie,

Kennetha Hudsona (1916 – 1999), ktorý sa
zameriava predovšetkým na dedičstvo priemyselnej revolúcie, Pittioni definuje industriálnu archeológiu „ako systematický výskum
akýchkoľvek reálnych prameňov priemyselnej
činnosti v minulosti“.26 Výraznejší záujem
o tento odbor však prichádza oproti Británii
s dvadsaťročným oneskorením27, nakoľko inštitucionálny základ nachádza až na Technickej univerzite vo Viedni – na Oddelení dejín
umenia na Fakulte priestorového plánovania
a architektúry, ktoré sa zameriava na tradičnú
ochranu pamiatok. Ako konštatuje Gerhard
A. Stadler, práve prepletenie týchto dvoch
odborov umožnilo rozvoj priemyselnej archeológie v Rakúsku.28
Teoretické základy industriálnej archeológie sa viažu s dejinami umenia, ktoré sa objavujú ako predmet v návrhu koncepcie organizácie polytechnického inštitútu (dnešnej
Technickej univerzity vo Viedni) už v roku

1810. Predmet začali vyučovať od roku 1866,
ale okolnosť, ktorá svojím spôsobom vytvorila predpoklady pre odbor industriálnej archeológie do budúcnosti, bolo vymenovanie
Josepha Neuwirtha (1855 – 1934) za profesora všeobecných dejín umenia so špeciálnym
zameraním na stavebné umenie v roku 1899.
Neuwirth bol popri Aloisovi Rieglovi (1858 –
1905) a Maxovi Dvořákovi (1874 – 1921) jednou z najvýznamnejších osobností Centrálnej komisie a snažil sa o prepojenie odboru
dejín umenia so štátnou ochranou pamiatok.
K etablovaniu odboru industriálnej archeológie na oddelení dejín umenia napomohlo
presadenie už spomenutého pamiatkového
zákona v roku 1923, pričom spolkový zákon
z 25. septembra 1923 umožnil chrániť zákonom aj pamiatky techniky a priemyslu.29
Technická univerzita vo Viedni zohrala dôležitú úlohu nielen z hľadiska mapovania priemyselných stavieb, ale z pohľadu
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technické pamiatky

technické pamiatky:

5,08 %

rakúsko

SLOVENSKO

v priemere 4 446
nehnuteľných
pamiatok / 10 tis. m2

v priemere 3 183
nehnuteľných
pamiatok / 10 tis. m2

technické pamiatky
(69 objektov):

9 Zobrazenie priemerného počtu nehnuteľných
pamiatok v danej krajine na ploche o rozlohe 10 000
m2 na základe dát z rokov 2013 – 2014.

2,18 %

slovensko

rakúsko

Celkový počet pamiatkovo chránených objektov

15 607

37 280

Technické pamiatky

340

1892

Percentuálne zastúpenie pamiatok v celkovom
počte pamiatkovo chránených objektov

2,18%

5,08%

Rozloha územia

49 036 km2

83 855 km2

vzdelávania bolo veľkým úspechom zavedenie predmetu industriálnej archeológie na jej
pôde v roku 1979 30, ktorý pokračoval úsilím
vytvoriť oddelenie industriálnej archeológie.
Toto oddelenie sa ako samostatné pracovisko
nepodarilo etablovať, študenti však majú v súčasnosti možnosť absolvovať na Katedre pamiatkovej starostlivosti a tvorby v pamiatkovom prostredí (Lehrstuhl für Denkmalpflege
und Bauen im Bestand) základný modul Pamiatkovej starostlivosti a opatrení na ochranu
pamiatky (Denkmalpflege und Maßnahmen
am Denkmal), v rámci ktorého prebieha predmet Pamiatkovej starostlivosti a priemyselnej
kultúry (Denkmalpflege und Industriekultur)
pod vedením už spomínaného profesora Gerharda A. Stadlera, ktorý je súčasne vedúcim
niekoľkých diplomových a dizertačných prác
práve v tejto tematickej oblasti.

2.3. Porovnanie situácie
v Rakúsku a na Slovensku
Zjednodušene môžeme konštatovať, že ochranu priemyselných pamiatok sa darí presadzovať v Rakúsku s väčším úspechom ako na
Slovensku. Ide však o konštatovanie priveľmi
zjednodušujúce, lebo udalosti, vďaka ktorým
Rakúsko tento náskok pred Slovenskom získalo, súvisia predovšetkým s históriou ochrany a tradíciou, ktorú s ňou spojené aktivity
v krajine majú. Ak sa pozrieme na tabuľku 2,
vidíme, že v Rakúsku je chránených až 37 280
objektov, alebo súborov objektov, zatiaľ čo

na Slovensku len 15 607. Rozloha Rakúska je
však takmer 71 % väčšia ako rozloha Slovenska. Keď si počet pamiatok prepočítame na
rovnako veľkú plochu, napríklad na 10 000
m2 (→ 9), dostávame sa k výpovednejšej informácii: v Rakúsku dostávame na túto plochu
v priemere 4 446 nehnuteľných pamiatok,
na Slovensku 3 183 nehnuteľných pamiatok.
Z celkového počtu chránených nehnuteľných
pamiatok tvoria technické pamiatky v Rakúsku 5,08 %, no na Slovensku len 2,18 %.31
V Rakúsku je rovnako ako u nás zavedený termín „technické pamiatky“, s ktorým pracujú
aj oficiálne databázy, čo znamená, že nepoznáme presné dáta industriálnych pamiatok,
teda pamiatok z obdobia priemyselnej revolúcie, ktoré môžeme považovať v súčasnosti za najviac ohrozené. Ide o vekovo mladšie
pamiatky a pre ich početnosť sa ich hodnoty
často prehliadali. Pre pravdivejšie vykreslenie situácie by bolo užitočné poznať celkový
počet industriálnych pamiatok a tento počet
porovnať so stavbami, ktoré sú pod legislatívnou ochranou.
Oblasti, ktoré môžu byť pre Slovensko inšpiráciou, je výskum priemyselných pamiatok a vzdelávanie. Napriek tomu, že nie je
možné nahradiť konkrétnu historickú skúsenosť Rakúska, ktorá znásobuje v súčasnosti
predpoklady k ochrane, možno si všimnúť
o niečo väčšiu personálnu kapacitu, ktorá sa
otázke priemyselného dedičstva venuje a takisto spoluprácu jednotlivých inštitúcií (BDA

Tabuľka 2 Porovnanie pamiatkovo chránených objektov
v Rakúsku a na Slovensku. Spracované podľa: Bestand
unter Denkmalschutz stehender unbeweglicher Objekte im
Jahr 2013 nach Bundesländern [online]. Statistik Austria. Die
Informationsmanager. [cit. 2014-11-16]. Dostupné na internete:
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bildung_und_
kultur/kultur/baukulturelles_erbe/020659.html; Register
NKP – tabuľkové zoznamy [online]. PÚ SR, 1. 1. 2014 [cit.
2014-11-16]. Dostupné na internete: https://www.pamiatky.sk/
sk/page/register-nkp-tabulkove-zoznamy; BARTOŠOVÁ, Nina.
Priemyselné dedičstvo Dynamitky verzus tradičná pamiatková
ochrana. Aktualizovanie teoretických východísk. In: Architektúra
& urbanizmus 48, 2014, 3 – 4, s. 227.

a Technickej univerzity vo Viedni). Je veľkým úspechom, že sa podarilo vytvoriť a udržať v rámci programu výučby na Ústave dejín umenia, architektúry a ochrany pamiatok
predmet, ktorý sa na univerzitnej pôde zaoberá problematikou ochrany a obnovy industriálnych stavieb. V rámci prednáškovej sekcie, už spomenutého predmetu Pamiatkovej
starostlivosti a priemyselnej kultúry, je pozývaných viacero externistov – významných odborníkov na technické a priemyselné pamiatky – napríklad architekt, pamiatkar a profesor
na vyššej odbornej škole pre nábytok a dizajn
v Hallstatte a na Univerzite v Salzburgu Friedrich Idam, ktorý sprístupňuje svoje poznatky aj prostredníctvom vlastnej internetovej
stránky.32 Tento teoretický predmet je potrebný ako doplnenie k ateliérovej tvorbe a umožňuje študentom lepšie si uvedomiť hodnoty
priemyselných pamiatok a ďalšie skutočnosti,
ktoré môžu byť síce evidentné študentom doktorandského stupňa, ale nie magisterského
alebo inžinierskeho, z ktorých sa mnohí dostanú do praxe a môžu sa dostať do situácie,
keď budú môcť ovplyvniť osud konkrétnej
priemyselnej pamiatky.
Čo sa celkového prístupu orgánov správy
a štátnych inštitúcií týka, situácia v Rakúsku nie je natoľko odlišná od našej. Rovnako
organizačná štruktúra Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚ SR) (→ 10), má
podobnú hierarchiu ako rakúsky úrad, kde
regionálne pracoviská spadajú pod jedno
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Generálny riaditeľ

Múzeum
Červený Kláštor

Oddelenie grafickej dokumentácie

Chemicko-technologické oddelenie

Odbor digitalizácie
a grafickej
dokumentácie

Úsek pre
reštaurátorské činnosti
Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča

Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava

Odbor archívu
Referát knižnica

Referát archívnych fondov a foto

Ref. automatizovaných informač. systémov

Odbor štátneho informačného systému

Úsek výkonu
štátnej správy
a odborných činností
Odbor preskúmavania rozhodnutí v správnom konaní

Ref. ústred. zoznamu pamiatkového fondu

Ref. výtvarných a umelecko-remesel. pam.

Odbor národných kultúrnych pamiatok

Odbor pamiat. území, archeológie a svet. dedičstva
Referát svetového dedičstva

Referát architektonických pamiatok

Pamiatkový úrad SR – sídlo v Bratislave

Referát archeológie

Referát pamiatkových území

Oddelenie prevádzkovo-technické

Úsek ekonomickoprevádzkový
Oddelenie rozpočtu, financovania a všeobecnej účtárne

Správa registratúry, správa záznamov a podateľňa

Úsek generálneho
riaditeľa
Referát edično-propagačných činností

Referát bezpečnosti pri práci a ochrany pred požiarmi

Referát vnútorných a zahraničných vzťahov

KPÚ Žilina
Pracovisko Ružomberok

Pracovisko Martin

KPÚ Trnava

KPÚ Trenčín
Pracovisko Prievidza

KPÚ Prešov
Pracovisko Poprad

Pracovisko Levoča

KPÚ Nitra
Kancelária Komárno

Pracovisko Topoľčany

KPÚ Košice
Pracovisko Rožňava

Pracovisko Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči

KPÚ Bratislava

KPÚ Banská Bystrica
Pracovisko Lučenec

Pracovisko Banská Štiavnica

Referát kontroly

Osobný úrad

Oddelenie mzdovej účtárne

Referát pre štátnu službu
Referát pre verejnú službu

10 Organizačná štruktúra Pamiatkového úradu
Slovenskej republiky. Celková schéma úradu
od 1. 1. 2012. Zdroj: PÚ SR centrum [online]. PÚ SR,
2014. [cit. 2015-05-20]. Dostupné na internete:
www.pamiatky.sk/sk/page/pu-sr-centrum.

centrálne pracovisko. Avšak konkrétna organizácia PÚ SR – neexistencia špeciálneho oddelenia pre výskum – a personálne poddimenzovanie, neumožňuje plniť výskumnú činnosť
na potrebnej úrovni, napriek tomu, že výskumná činnosť v zákone ukotvená je [Zákon
NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, § 10, ods. 2, písm. b) a j)]. Tieto
nedostatky sa, prirodzene, týkajú aj ochrany
technických, respektíve priemyselných pamiatok. Samozrejme, skutočnosť, že krajina
neprešla takými radikálnymi spoločenskoekonomickými a politickými premenami ako
Slovensko, s dosahom na vlastnícke pomery
priemyselných stavieb, má v súčasnosti pozitívny efekt. Podarilo sa zachovať v dobrom
stave viacero historických objektov, z ktorých
sú veľmi dobre využiteľné najmä tie, ktoré
boli postavené ako súčasť tradičnej mestskej
zástavby.
Takýmto príkladom je aj bývalá pekáreň
Anker (Ankerbrotfabrik) v 10. viedenskom
obvode, v ktorej sa v súčasnosti nachádzajú
umelecké ateliéry a galérie (→ 11), ale aj mnoho ďalších, na území celého Rakúska. Možno však konštatovať, že rovnako ako u nás aj
tu chýbajú rozsahovo väčšie aktivity, ktoré

by vedeli riešiť v dlhodobejších horizontoch
plošne väčšie územia a ktoré by pracovali z celým spektrom ekonomicko-spoločenských
a urbanistických aspektov, ktoré priemyselné dedičstvo predstavuje, nielen s aspektmi
historickými, pamiatkovými a architektonickými. Aj tu je úspešnejšia ochrana a ďalšie
využitie pri objektoch menšieho rozsahu.
Záchranu veľkých priemyselných objektov
a súborov Wehdorn opisuje ako značne problematickú a často sa nekončiacu šťastne (príklad demolácie priemyselnej kolónie Sollenau
v Dolnom Rakúsku).33

Záver
Rakúsko môže byť pre Slovensko v oblasti
ochrany priemyselného dedičstva vo viacerých oblastiach príkladom. Disponuje mnohými ukážkami priemyselných stavieb, ktoré
sa podarilo opätovne zapojiť do života tým,
že sa nielen obnovili, ale našla sa pre ne nová
udržateľná funkcia. Takisto je dobré všímať si
spoluprácu medzi jednotlivými pracoviskami,
ktoré sa vo svojich aktivitách môžu dopĺňať,
a tak úspešnejšie rozvíjať aplikovanie ochrany
v praxi. Počas svojho výskumného pobytu na
Technickej univerzite vo Viedni som však bola

– predovšetkým vďaka osobnému kontaktu
s profesorom Stadlerom, publikovaných prác,
ako aj prostredníctvom prednášok externých
odborníkov – opakovane konfrontovaná s neľahkou situáciou, ktorému je priemyselné
dedičstvo aj v Rakúsku vystavené. Priemyselné pamiatky, ich výskum a ochrana nebudú
pravdepodobne za žiadnych okolností a nikde
na svete, masovejším záujmom. Poukazuje na
to dianie vo viacerých – aj tých úspešnejších
a kultúrne vyspelejších – krajinách. Pre zachovanie priemyselných pamiatok je však práve preto nevyhnutné poznať dôvody, pre ktoré
ich chceme v záujme celej spoločnosti ochraňovať, ako aj reálne možnosti a predpoklady,
ktoré nám k tomu konkrétna situácia dáva.
Reálne prípady, keď sa nepodarí pamiatky
ochrániť, poukazujú nie vždy na nedostatočné
definovanie hodnôt alebo chýbajúce financie
na obnovu, ale na to, že spoločnosť nevynaložila potrebné úsilie na ich zachovanie.
Text vznikol za podpory grantu VEGA
č. 2/0095/14 a grantu bilaterálnej spolupráce
Akcia Rakúsko – Slovensko.
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na: https://www.flickr.com/photos/86673143@
N04/16136506463/in/photostream/)
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