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Conservation of industrial heritage is often 
confronted with issues which it is seemingly 
unable to solve in practice. In Bratislava, the 
premises of Istrochem – the former ‘Dynamitka’ 
dynamite factory – clearly highlight this situ-
ation. Due to the contrast between its current 
state and its attributed historical importance, the 
complex represents a good example for examin-
ing not only the tools of the current conservation 
profession, but also the adequacy of its existing 
theoretical background. An explanation for the 
greater importance of focusing on such a prob-
lematic example, instead of a successful project 
of restoration/re-use that leads to conservation 
of a specific industrial building or site, is that a 
negative example encourages the effort to un-
derstand the deeper context from which these 
problems arise.

The issues of industrial heritage conserva-
tion are often simplified and reduced to two 
extremes: either through a positive example – 
the re-use of a specific industrial monument, in 
which attention is focused on the visual appeal 
of industrial architecture, or negatively as a con-
flict of interests among different stakeholders, 
whether owners, investors or preservationists. 
Questions of a deeper context regarding the 
importance and possibilities of industrial herit-
age conservation, or the immediate factors that 
affect its sustainability, remain hidden. Partially, 
this situation has emerged because the primary 
examples of successful conversions in Slovakia 
are small-scale works initiated by conscious 
individuals, and hence are not the results of 
systematic planning. In consequence, sufficient 
experience is lacking for replication and appli-
cation in more complex situations. The series 
of unfortunate cases of demolition of industrial 
heritage that have occurred in Bratislava in re-
cent years are the reason why it is especially 
important to uncover the roots of the problem, 
even if, in absolute terms, there are now many 
fewer industrial monuments left to protect. The 
following paper aims to point out that the is-
sue is not simply the conservation and re-use 
of specific monuments – in this case the Dyna-
mitka works – but the formulation of a theme that 

enables to think on a more general level about 
the importance for society at large of the built 
traces left by specific historic eras.

Dynamitka, a factory established in 1873 by 
the famous Swedish inventor Alfred Nobel, has 
undergone significant transformation since its 
creation, as the result of major historical events, 
including two world wars. Both the political and 
the economic changes highly influenced the 
factory’s production program, and as a conse-
quence increased the diversity of the physical 
structures on the site. What was once a clearly 
outlined spatial plan became transformed into 
an illegible area, where the selected structures 
of different time periods are difficult to identify. 
Within the production site, there are no vestiges 
remaining of the oldest period; the only physical 
elements related to dynamite production – sepa-
rate structures surrounded with typical blast wall 
systems – date back merely to World War II. At 
present, the dynamite works form a closed area 
situated within the premises, now fully planted 
with trees. Similar structures have been con-
verted into open-air museums in the former dy-
namite factories in Avigliana and Paulilles.

At the same time, there are a small number 
of architectural structures that are worth pres-
ervation, such as the two identical water tow-
ers from 1916. One of them has been already 
restored and converted into the office space 
of the architectural firm BKPŠ, while the other 
remains in the ownership of the current owner 
of the site (Istrochem, Duslo, a.s.) Although the 
towers are not unique from an architectural point 
of view – using very typical construction meth-
ods of that time – they have become a landmark 
of the area. Their iconic quality was used even 
in the past, such as the towers’ appearance 
several times on the cover of the factory’s maga-
zine Závod in the 1940’s. Other buildings worth 
mentioning are situated in the area of the former 
sugar refinery built on the premises in 1924, as 
a way to mitigate the financial losses following 
the political decision from 1920 to discontinue 
the dynamite production. Although it operated 
just for four years, the refinery’s remains are still 
one of the impressive industrial monuments of 



the site, as it was later converted into a factory 
for the synthetic fibre Vistra. The first of the two 
buildings is the former sugar warehouse and the 
second, replacing the old boiler house of the 
sugar factory – is an electric plant built for Vistra 
in 1942,when Dynamitka belonged to the notori-
ous German concern I. G. Farben. Similarly to 
the sugar warehouse and many other buildings 
on the site, it was built by the important Viennese 
construction company Pittel and Brausewetter.

The most obvious problem blocking the 
protection of the most important buildings of 
Dynamitka is the lack of any interest from the 
owner in preserving the historical heritage of the 
factory. As a result, it is not possible to verify 
the structural soundness of the buildings, or 
to obtain information about possible chemical 
contamination which is necessary for making 
a decision for their appropriate usage. Still, it 
is important to note that there are also other 
aspects that have a great influence on heritage 
preservation, particularly public interest. Av-
igliana and Paulilles – the two previously men-
tioned former Nobel dynamite factories – were 
preserved and converted into museums mainly 
thanks to pressure from the public, as industry 
became an inseparable part of local identity – an 
aspect that is hardly present in Bratislava to a 
comparable extent.

The situation occurring in Dynamitka reflects 
a series of problems on various levels, one of 
which is institutional. While, for instance, Great 
Britain is often given as an example in the con-
text of preservation of industrial monuments, 
the greatest inspiration can be found in the 
processes that were initiated to support the 
protection, rather than in the implementation 
of a certain legal status in individual cases. It is 
crucial to mention that the creation of protected 
areas went hand in hand with development 
projects that tested – even if initially on only a 
small scale – the means of shared financing and 
public participation, as for example in the case 
of the organisation Civic Trust.

Although the interest in industrial monuments 
in Slovakia dates back to the 1950s, i.e. to the 
same time when the field of industrial archaeol-
ogy began to develop in Great Britain, the first 
mapping took part much later, in the 1970’s. The 

institution designated for monument protection 
is the Monuments Board of the Slovak Repub-
lic. However, industrial heritage is usually just a 
one-person assignment, and there is no public 
body that could serve as a platform for its re-
search – in contrast, say, to the present Czech 
situation with the Research Centre for Industrial 
Heritage (VCPD), operating within the Faculty of 
Architecture of the Czech Technical University 
in Prague. VCPD works in partnership with the 
Czech National Heritage Institute and there-
fore increases the chance to protect selected 
monuments. 

Conservation professionals find the problem 
mainly to lie in the approach to urban planning 
that does not incorporate a need to deal with 
industrial heritage, and the overall stance of 
the state administration. In case a listing of a 
specific building or site is not possible, protec-
tion can be obtained also through conservation 
zones and reservation, however in many cases 
the industrial sites are built outside these ar-
eas, as it is the case of Dynamitka. In order to 
improve the situation, it is extremely important 
not only to improve general awareness and to 
promote cooperation between different expert 
institutions (for example the Slovak Academy of 
Sciences, the Faculty of Architecture at the Slo-
vak Technical University, and the Monuments 
Board), but also to include specific education 
at universities, to ensure the training of profes-
sionals able to address the issues of industrial 
heritage conservation.

The institutional level is not the only one 
that needs to be addressed when looking for a 
solution to the situation of industrial heritage. 
Countries that report greater success in its 
protection have already made a shift in their ap-
proach to heritage even on the theoretical level. 
For example, in the case of England reflected 
in the Conservation Principles for the Sustain-
able Management of the Historic Environment 
(English Heritage, 2008), it is stated that for the 
understanding of the place it is also important 
to consider “who values the place, and why they 
do so” and “how those values relate to its fab-
ric”. This trend is starting to be recognizable as 
well in many other countries, thanks to a similar 
model of conservation as the one developed by 
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the Getty Conservation Institute in Los Angeles 
(GCI) for the research project Research on the 
Values of Heritage (1998 – 2005), according to 
which conservation is seen as a long-term plan-
ning process, which involves not only architects, 
planners, historians but also anthropologists, 
geographers, sociologists, economists and 
other experts, together with the owners and the 
public. 

Therefore the conservation process reflects 
a whole range of values, not exclusively the 
sense of understanding by a selected group of 
experts, in this case, preservationists. Accord-
ing to one expert from GCI, Randall Mason, the 
current predominant approach, rooted in tradi-
tional conservation (fabric-centered preserva-
tion), and recognizable also in Slovakia – has to 
be balanced with a more sustainable approach 
of value-centered preservation based on a less 
standard range of values, including economic 

ones. This idea, however, is not new, as even 
such a classic figure of heritage conservation 
as Alois Riegl himself refused to base conserva-
tion entirely on the limited intellectual, historic or 
aesthetic value of the monuments.

Protection of industrial heritage is a complex 
process in which it is unrealistic to expect quick 
solutions. As shown in the case of Dynamitka, 
without the involvement of experts from different 
types of disciplines than merely those that are 
currently involved, we are unable to find an ap-
propriate answer to the question, not only how 
to conserve, but also for whom and why it is nec-
essary. Successful conservation need to reflect 
the legitimacy of every stakeholder involved in 
preferring their own set of values, and thus the 
necessity that the field of heritage conservation 
makes their statements and reasoning easier to 
understand, to increase the chance of conserva-
tion being successful.

ÚVOD
Ochrana priemyselných pamiatok /1/ naráža 

často na problémy, s ktorými si v praxi nevie 
rady a areál Istrochemu – bývalej Dynamitky /2/ 
– v Bratislave na túto situáciu zreteľne poukazuje. 
Kontrastom jeho súčasného stavu a historického 
významu, ktorý sa mu pripisuje a tým, že z hľa-
diska ochrany predstavuje takmer neriešiteľnú 
záležitosť, poskytuje vhodný príklad, prostred-
níctvom ktorého sa žiada zamyslieť nielen nad 
nástrojmi, ktorými súčasná pamiatkarská prax 
disponuje, ale aj nad aktuálnosťou jej teoretických 
východísk. Dôvod, prečo je podnetnejšie zamerať 
sa na taký problematický areál a neuprednostniť 
príklad úspešnej obnovy/konverzie, ktorá k ochra-
ne konkrétneho priemyselného objektu či areálu 
vedie je ten, že negatívny príklad nabáda k úsiliu 
porozumieť hlbšiemu kontextu, z ktorého tieto 
problémy vychádzajú. 

Hoci sa priemyselným pamiatkam posled-
né roky venujú nielen odborné publikácie, 
spôsob, akým sa o téme pojednáva, často nahrá-
va zjednodušenému videniu. Zložitá problematika 
ochrany sa redukuje na dva extrémy: kladné prí-
klady úspešných konverzií vyzdvihujúcich vizuálnu 
príťažlivosť objektov, alebo – čo je častejší prípad 
– ako kauzy búrania objektov a konflikty záujmov 

zainteresovaných subjektov, či už ide o vlastníkov, 
investorov, alebo pamiatkarov. Hlbšie súvislosti 
týkajúce sa významu a možností ochrany indus-
triálneho dedičstva či faktorov, ktoré ovplyvňujú 
jeho udržateľnosť, ostávajú skryté. Čiastočne sa 
obmedzené vnímanie ďalšieho využitia bývalých 
priemyselných objektov odvíja od skutočnosti, že 
sa o úspešné konverzie na Slovensku zaslúžili vo 
veľkej miere jednotlivci a nevznikli v kontexte sys-
tematického plánovania. Tým činom nedošlo pri 
ich realizácii vo väčšej miere k prevereniu širších 
aspektov a získané skúsenosti je ťažko aplikovať 
na zložitejšie situácie – či už rozsiahlejšie areály 
a finančne náročnejšie projekty – alebo pri snahe 
zladiť protichodné záujmy zúčastnených strán. 

Nakoľko ochranu priemyselných pamiatok 
charakterizuje na území Bratislavy posledné roky 
séria neúspechov /3/ a uvedený trend naďalej 
pokračuje, je zvlášť dôležité snažiť sa odhaliť 
príčiny, ktoré k danému stavu vedú. V súčasnosti 
sme svedkami búrania pivovaru Stein /4/ a po-
dobný osud hrozí aj závodu Matador v Petržalke, 
v areáli ktorého sa, okrem iného, nachádza aj 
objekt smaltovne s unikátnou železobetónovou 
konštrukciou navrhnutou nemeckým architektom 
Heinrichom Ziegerom (1873 – 1943) /5/, ktorej 
vyhlásenie za kultúrnu pamiatku minister kultúry 
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v roku 2013 zrušil /6/. Fakt, že v Bratislave už veľa 
priemyselných pamiatok neostáva, môže viesť 
k otázke, či už nie je neskoro – aspoň v kontexte 
hlavného mesta – sa touto témou zaoberať. 

Tento príspevok chce poukázať na to, že tu 
nejde len o otázku ochrany a využitia konkrétnych 
historických objektov, ale ide o tému, ktorá nám 
umožňuje zamyslieť sa vo všeobecnejšej rovine 

nad významom stôp, ktoré tu po konkrétnych 
obdobiach ostávajú a súčasne nájsť odpoveď, 
z akého dôvodu, akým spôsobom a pre koho 
chceme tieto artefakty chrániť. Preto prvú časť 
textu, ktorá sa venuje Dynamitke – analýze jej 
hodnôt a potenciálu ochrany vybraných zacho-
vaných objektov – vyvažuje druhá časť, ktorá sa 
sústredí na všeobecnejšie aspekty týkajúce sa 

Historická podoba 
smaltovne v Petržalke, 
areál závodu Matador

Historic view of the 
enamel works in Petržalka, 

the Matador factory 

Zdroj Source: Heinrich Zieger: Moderne Fabrikanlagen, Zittau, nedat. [po roku 1911]. s. 6
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jednak inštitucionálnej sféry a jednak teoretickej 
roviny. Cieľom príspevku je naznačiť cestu, ktorou 
sa možno dopracovať k optimálnejšiemu výsledku 
a udržateľnejšej ochrane priemyselných pamia-
tok, ktorá sa viac než na legislatívno-právnu rovinu 
opiera o posun v teórii pamiatkovej ochrany a jej 
nazeranie na pamiatkové hodnoty. 

HISTORICKÝ KONTEXT ZÁSTAVBY 
BÝVALEJ DYNAMITKY

Dynamitka, nachádzajúca sa na severo-
východe Bratislavy v mestskej časti Nové 
Mesto, býva opisovaná predovšetkým z histo-
rického pohľadu, ktorý sa zameriava, či už na 
všeobecnú históriu podniku (V. Obuchová), 
historicko-politické aspekty (R. Holec), alebo 
jej postavenie v oblasti chemického priemyslu 
(T. Dérer a iní) /7/. Jej začiatky siahajú do roku 
1873, keď tu podnik – ako svoju pätnástu továreň 
– založil jeden z najproduktívnejších vynálezcov 
19. storočia stojaci na čele histórie priemyselne 
vyrábaných výbušnín, objaviteľ dynamitu Alfred 
Nobel, prostredníctvom svojej hamburskej spo-
ločnosti Alfred Nobel & Co /8/. Za obdobie svojej 
existencie prešlo územie výraznými zmenami, 
ktoré spôsobili prelomové historické udalosti, 
vrátane dvoch svetových vojen. Politické prevraty 
mali jednak všeobecný dosah na hospodársku 
situáciu a jednak cielene menili výrobný program, 
čím sa zvyšovala rôznorodosť charakteru zástavby 
/9/. Pôvodne jasne koncipovaný areál, v ktorom 
bolo na základe umiestnenia jednotlivých objektov 
možné ľahko odčítať výrobný tok – čo dokladajú 
historické plány v Archíve hlavného mesta, ako aj 
veduta továrne z konca 19. storočia – sa postu-
pom času zmenil na ťažko definovateľné územie, 

čomu okrem zmien výrobného programu mohla 
prispieť aj skutočnosť, že územie nemá výraznej-
šie morfologické limity. 

Rozširovanie výrobnej časti závodu limitovala 
len dráha železnice a dopravné ťahy, čo pri iných 
dynamitkách v Európe (v Krümmeli, Zámkoch 
– dnes mestská časť Praha 8, Ardeer, Paulilles, 
Isleten a Avigliane, ktorým som sa venovala v už 
spomenutej dizertačnej práci) – budovaných na 
brehu riek, mora či úpätí vrchov – neplatí. Z tohto 
pohľadu možno konštatovať určitú neekonomic-
kosť v plánovaní, čo dokumentujú aj fotografie 
v archívoch, na ktorých sú zachytené nevyužívané 
objekty ponechané samovoľnému chátraniu. Tu 
však treba povedať, že kontinuálnu transformáciu, 
ktorá v areáli prebiehala, nespôsobili len vonkajšie 
udalosti. Pre továreň, akou je Dynamitka, je priro-
dzené, že v technológii alebo v programe výroby 
sa aj menšia zmena premietla do zástavby, lebo 
jednotlivé fázy výroby z bezpečnostných dôvodov 
prebiehali oddelene, v samostatných objektoch. 

Veduta Dynamitky, 
približne rok 1895

View of Dynamitka, 
around 1895 

Cukrovar úč. spol. Dynamit 
Nobel Bratislava na 
fotografii z konca tridsiatych 
rokov 20. storočia

Sugar refinery, Dynamit 
Nobel Bratislava Co. Ltd., 
in the 1930’s 

Zdroj Source: Ján Turinič, reprodukcia materiálu podnikového archívu

Zdroj Source: Z nášho pracovného spoločenstva. Príloha mesačníka Závod. Dynamit Nobel úč. spol., 
august – september – október, II, 1942, č. 1
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rozhodnutie spôsobilo, sa vedenie podniku snažilo 
zmierniť výstavbou cukrovaru v severovýchodnej 
časti areálu, ktorý bol však z dôvodov obchod-
nej politiky v prevádzke len do roku 1928 /11/.
S nástupom druhej svetovej vojny nastal ďalší 
zvrat vo vývoji: podnik sa dostal do područia 
nacistov – pod spoločnosť I. G. Farben – a okrem 
obnovenia výroby dynamitu v roku 1940, došlo 
k výraznej stavebnej aktivite. Táto negatívna histo-
rická epocha bola pre továreň, z hľadiska výroby
a rozvoja územia, úspešným obdobím: postavilo 
sa niekoľko nových prevádzok, bývalý cukrovar 
bol prestavaný na továreň na výrobu umelých 
vlákien Vistra, ktorý prevzal technológiu rovno-
menného podniku dynamitky v Krümmeli a takisto 
boli postavené nové obytné kolónie. 

Znárodnením priemyslu dochádza k ďalším 
zmenám. V rokoch 1947 – 1951 bol vybudovaný 
Závod mieru – továreň na výrobu viskózy – na sa-
mostatnej parcele o rozlohe 20,46 ha, oddelenej 
od hlavného areálu Vajnorskou ulicou. Projekt, 
ktorý bol slovami jeho autora Vladimíra Karfíka, 
toho času najväčšou priemyselnou investíciou 
v Bratislave, čiastočne evokoval štýl Baťovej 
továrne v Zlíne a vynikal špeciálnymi ľahkými 
škrupinovými systémami striech /12/. K závodu 
pribudli ďalšie obytné kolónie s vybavenosťou 
– Mierová kolónia nadväzujúca na kolóniu Vistry 
a kolónia Biely kríž (projekt 1946 – 1947), 
ktoré predstavovali prvé povojnové realizácie 
typizovaných projektov v obytnej výstavbe na Sloven-
sku,s využitím štandardizovaných stavebných 
dielov /13/. V rokoch 1947 – 1951 Karfík postavil 
aj budovu administratívy na Račianskej ulici, kde 
v súčasnosti sídli stredná chemická škola. Zo sta-
vebného ani z architektonického hľadiska v druhej 
polovici 20. storočia nezaznamenávame nejaký 
mimoriadny počin. Niekoľko rokov po prevrate 
prešiel podnik – už pod názvom Istrochem – do 
vlastníctva akciovej spoločnosti a odvtedy čoraz 
väčšmi upadá. Na jar 2012 začal súčasný vlastník 
územia rozsiahle búranie, ktoré sa podpísalo už 
aj tak na dosť zdevastovanej podobe areálu. 

VYBRANÉ OBJEKTY DYNAMITKY 
A POTENCIÁL ICH ĎALŠIEHO VYUŽITIA

Ako vyplýva z opisu historickej situácie, 
súčasná podoba Dynamitky evokuje hlbšie histo-
rické korene len v minimálnej miere. Z najstaršej 

Z hľadiska histórie prišiel prvý zásadný mo-
ment, ktorý narušil kontinuitu vývoja pôvodného 
podniku, s koncom prvej svetovej vojny. Po ob-
dobí rozmachu, ktorý vyvolal zvýšený dopyt po 
vojenskej munícii, nastal útlm zapríčinený predo-
všetkým politickým rozhodnutím z 27. februára 
1920 o presunutí výroby dynamitu do Semtína 
pri Pardubiciach. Jeho následkom bola v roku 
1923 výroba výbušných látok v Bratislave dočas-
ne pozastavená /10/. Finančné straty, ktoré toto 

Stav po začatí rozsiahleho 
búrania na území 

areálu, jún 2012

Situation after the start 
of extensive demolition 

works in the factory 
premises, June 2012

Vstup cez ochranný 
protivýbuchový val 

k jednotlivým objektom 
prevádzky výroby dynamitu, 
štyridsiate roky 20. storočia

Access to individual objects 
of dynamite production 

through a concrete 
anti-blast wall, 1940s

Foto Photo: Nina Bartošová, 2012

Zdroj Source: Štátny archív SR, Album fotografií objektov Dynamit 
Nobel, a. s., z rokov 1873 – 1950, úložné č. 46, inventárne č. 294
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zástavby, ktorá je pripisovaná stavebnej firme 
rodiny Feiglerovcov /14/, sa nezachovali žiadne 
výrobné objekty, podobne ani z ďalších objektov 
z konca 19. storočia, avšak znaky, charakteristické 
pre dynamitky, továreň stále má. Ich nositeľom 
je – pre verejnosť celkom neprístupný – závod 
trhavín, s jednotlivými objektmi chránenými proti-
výbuchovými valmi, ktorého zachovaná štruktúra 
pochádza prevažne z obdobia druhej svetovej 
vojny. Závod sa nachádza v ohradenom území 
vnútri areálu, na mieste, kde už pôvodne pre-
biehala výroba dynamitu. Keďže zemné valy 
siahajú do výšky jednotlivých objektov (kedysi boli 
stavané z dreva, neskôr zo železobetónu) a celá 
prevádzka je kompletne zalesnená, je skrytá aj 
pred očami návštevníkov Istrochemu. Jej stav 
nebol v teréne preverený, lebo územie nebolo 
možné z dôvodu charakteru výroby navštíviť, av-
šak chemik Tomáš Dérer v knihe Vzostup a zánik 
bratislavskej Dynamitky uverejnil vlastný zákres 
do situačnej mapy a niekoľko fotografií /15/. V prí-
pade, že by to miera ekologickej záťaže umožnila, 
teoreticky možno uvažovať o konverzii závodu 
trhavín na múzeum pod holým nebom, podobne, 
ako v prípade dynamitky v Paulilles a Avigliane. 

Zatiaľ čo v prípade závodu trhavín ťažko ho-
voriť o architektúre, hoci ide o dôležitú technickú 
pamiatku z hľadiska vývoja priemyslu Bratislavy, 
na území Istrochemu aj po búraní v roku 2012 
je niekoľko stavieb, ktoré si zaslúžia pozornosť 
z pohľadu priemyselnej architektúry. Pre bývalú 
Dynamitku sú snáď najsymbolickejším znakom, 
ktorý robí areál identifikovateľným aj z diaľky, 
dve identické vodné veže podľa všetkého pochá-
dzajúce z obdobia prvej svetovej vojny, keď boli 
„výrobne Dynamit Nobel, úč. spol. zamestnané 
plnením vojnových dodávok pre tzv. Hindenburgov 
plán“ /16 /. Ich ikonickú kvalitu využil aj časopis pod-
niku Závod, na titulnej strane ktorého figurovala 
dvojica veží – ako logo – na niekoľkých číslach 
v rokoch 1941 – 1942. Zatiaľ čo vežu, situovanú 
v blízkosti hlavného vstupu do areálu na Nobelovej 
ulici, odkúpil architektonický ateliér BKPŠ a v ro-
koch 2006 – 2007 ju vhodným spôsobom obnovil 
a konvertoval na administratívu (sídlo ateliéru), 
druhá z veží patriaca spoločnosti Istrochem je 
neobnovená a chátra. Ide o jednoduchú vežovú 
stavbu so železobetónovej konštrukcie ukončenú 
vodojemom s dvojitým plášťom. Jej stredom vedie 

Titulná strana prílohy podnikového časopisu Závod, 
so symbolickou siluetou továrne, ktorej dominuje dvojica 
vodných veží

Title page of the factory magazine Závod with symbolic 
silhouette of factory, dominated by the pair of water towers 

Zdroj Source: Z nášho pracovného Spoločenstva. Príloha mesačníka Závod. Dynamit Nobel úč. spol., 
august, I, 1941, č. 1
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točité schodisko, ktoré bolo v prípade obnovenej 
veže nahradené výťahom. Hoci nejde o jedinečnú 
architektúru – podobných vodojemov bolo v ra-
kúsko-uhorskej monarchii mnoho – jej zachovanie 
má pre identitu územia veľký význam. Navyše, 
z hľadiska charakteru a veľkosti objektu, by nešlo 
o problematický prípad obnovy.

Ďalšie objekty, pri ktorých je vhodné uvažovať 
o ich zachovaní, sú dve stavby na území bývalého 
cukrovaru, ktorý bol v štyridsiatych rokoch presta-
vaný na továreň na výrobu umelého hodvábu Vistra, 
údajne jedného z najmodernejších závodov tohto 
druhu v Európe /17/. Prvý z objektov identifikujeme 
podľa situačného plánu z roku 1924, nachádzajú-
ceho sa v Archíve hlavného mesta, ako skladisko 
cukru. Cukrovar, rovnako ako aj jeho neskoršiu 
prestavbu na Vistru, realizovala významná staveb-
ná firma Pittel a Brausewetter, ktorá figuruje aj na 

Zdroj Source: http://stavbaweb.dumabyt.cz/Stavba-mesice/Historie-1.
html

Detail železobetónovej konštrukcie veže s centrálne 
situovaným oceľovým točitým schodiskom

Detail of the reinforced concrete structure of the tower 
with its centrally located spiral steel staircase 

Neobnovená vodná veža v areáli bývalej Dynamitky – jedna 
z dvojice identických veží, Pittel a Brausewetter, 1915

Unrestored water tower in the premises of former 
Dynamitka factory – one of the pair of identical 

water towers, Pittel and Brausewetter, 1915

Foto Photo: Nina Bartošová, 2012

Foto Photo: Nina Bartošová, 2012
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ďalších dochovaných plánoch bývalej Dynamitky. 
Objekt bývalého skladiska cukru, označuje plán 
návrhu prístavby dielní a skladov z roku 1940, ako 
starý objekt nitrácie, z čoho usudzujeme, že šlo 
o funkčné využitie stavby po uzavretí cukrovaru. 
Ide o monumentálnu štvorpodlažnú stavbu so 
symetrickou kompozíciou a fasádou z režného 
muriva, pozostávajúcu z dvoch prekrížených 
hmôt: pozdĺžnej, s pôdorysným rozmerom pri-
bližne 80 x 11 m s jednopodlažnou prístavbou na 
juhovýchodnej a severozápadnej (to značí dlhšej) 
strane, ktorú v strede pretína priečna, prevyšujúca 
hmota s pôdorysným rozmerom 19 x 28 m. Obidve 
sú zastrešené sedlovou strechou. Vyššie podlažia 
objektu neboli v čase prehliadky prístupné a jeho 
komplexná dokumentácia sa nezachovala, ale 
podľa rezopohľadov hlavného – dnes už neexistu-
júceho – objektu cukrovaru usudzujeme, že bola 
použitá tá istá, oceľová priehradová konštrukcia. 
Konštrukčný systém objektu tvorí oceľový skelet 
(pôvodný nitovaný sa v časti objektu zachoval) 
a jednotlivé podlažia sú prestropené rebrovým že-
lezobetónovým a monolitickým železobetónovým 
stropom. Architektúru tejto modernej účelovej 
stavby, s rovnými prievlakmi okenných otvorov, 
ozvláštňuje zjednocujúce oblúkové ukončenie 
trojice stredových osí na juhovýchodnej a severo-
západnej fasáde priečnej hmoty a oblúky obidvoch 
osí juhozápadnej a severovýchodnej (to značí 
kratšej), pôdorysne vystupujúcej, časti fasády 
pozdĺžnej hmoty. Napriek čiastočne narušenému 
stavu objektu a chýbajúcemu strojovému zariade-
niu, si objekt zachoval svoj autentický výraz. Ide 
o jeden z mála objektov areálu bývalej Dynamitky, 
kde možno uvažovať o jeho ochrane a ďalšom vy-
užití nielen z hľadiska formálnej adaptovateľnosti 
pôvodnej architektúry, ale aj z urbanistického kon-
textu – nakoľko sa stavba nachádza na hraniciach 
areálu, neďaleko Vajnorskej ulice.

Druhým objektom nachádzajúcim sa na danom 
území je objekt elektrárne z roku 1942 (silo centrá-
ly Vistry), ktorá bola postavená na mieste kotolne 
cukrovaru. V súčasnosti je táto stavba, ako vlast-
níctvo spoločnosti Bratislavská teplárenská, a. s., 
vyčlenená z pôvodného priemyselného areálu. 
Čo sa týka rozmerov a použitia fasády z režného 
muriva, objekt na prvý pohľad pripomína skladisko 
cukrovaru, avšak architektúra v tomto prípade 
nesie výrazne modernejšie prvky. Uvažuje sa 

Výsek situačného plánu 
cukrovaru Dynamitky 
z roku 1924 od stavebnej 
firmy Pittel a Brausewetter 
so zvýraznením dodnes 
zachovaných objektov

Segment of a site plan 
of the sugar refinery in 
Dynamitka from 1924 
by the construction 
company Pittel and 
Brausewetter, with existing 
buildings highlighted

Továreň Vistra – prestavba 
objektu dielní a skladov, 
pred tým objekt skladiska 
cukru bývalého cukrovaru. 
Pôdorys, Pittel and 
Brausewetter 1940

Vistra factory – rebuilding 
of the workshop and 
warehouse building, 
previously a sugar 
warehouse of the former 
sugar refinery. Plan, Pittel 
and Brausewetter 1940

Priehradová konštrukcia 
sedlovej strechy objektu 
hlavnej budovy Cukrovaru

Gable roof truss structure 
of the former sugar 
refinery‘s main building

Zdroj Source: Archív hl. mesta, CHZJD – Cukrovar, 1924 – 1955, 
inv. č. 13585, krabica č. 585

Zdroj Source: Archív hl. mesta, CHZJD – Cukrovar, 1924 – 1955, 
inv. č. 13585, krabica č. 585

Zdroj Source: Archív hl. mesta, CHZJD – Cukrovar, 1924 – 1955, 
inv. č. 13585, krabica č. 585
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dokonca o autorstve architekta Dušana Jurkoviča, 
avšak tento fakt nebol potvrdený a na výkresovej 
dokumentácii nachádzajúcej sa v Archíve hlav-
ného mesta jeho meno nefiguruje. Centrálny, 
dominantný segment je ukončený sedlovou stre-
chou. Hlavná – juhovýchodná fasáda – má sedem 
osí, pričom stredová os je zvýraznená úzkym 
vystupujúcim segmentom, prevyšujúcim sedlovú 
strechu o dve podlažia. Severozápadná fasáda 
má osem osí s vystupujúcim vertikálnym členením 
medzi jednotlivými pásmi okien. Symetrická je len 
centrálna časť objektu, severovýchodná a juhozá-
padná časť, ktoré sú zastrešené rovnou strechou, 
sú výškovo rozdielne. Nosný systém stavby tvorí 
železobetónový skelet. V objekte sa, rovnako ako 
v predošlom prípade, strojové zariadenie už 
nenachádza, ale architektúra v exteriéri si takisto 
vo veľkej miere zachovala svoj pôvodný, pôsobivý 
výraz a interiér poskytuje veľkolepý priestor vhod-
ný na ďalšie využitie.

Na území areálu sa nachádza ešte niekoľko 
historických objektov, ich ochrana a ďalšie využitie 
je však z hľadiska ich poškodenia, kontaminácie 
územia a situovania v rámci územia nereálna. 
Podobne je na tom pravdepodobne aj spome-
nutý, architektonicky cenný Závod mieru, ktorý, 
na rozdiel od hlavného územia podniku, ostal vo 
svojej prehľadnej, kompozične vyváženej podobe, 
s dominantou šesťpodlažnej prevádzky chemickej 

Centrálna časť severozápadnej fasády skladiska cukru 
bývalého cukrovaru z pohľadových tehál

Central part of the north-west brick façade of the sugar 
warehouse of the former sugar refinery

Detail nitovanej oceľovej nosnej konštrukcie a rebierkového 
železobetónového stropu v prízemnej časti skladiska cukrovaru

Detail of riveted steel structures and the reinforced-concrete ribbed 
ceiling in the ground floor of the warehouse of the sugar refinery

Foto Photo: Nina Bartošová, 2012

Foto Photo: Nina Bartošová, 2012
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Bývalá silocentrála 
továrne Vistra z roku 1942, 
postavená firmou Pittel a 
Brausewetter, súčasný stav

Former power plant of 
the Vistra factory, built by 
construction company 
Pittel and Brausewetter 
in 1942, current state

homogenizácie /18/, s vodnou vežou situovanou 
na streche objektu. Najväčšou prekážkou v jeho 
ďalšom využití je chemická záťaž, ktorej rozsah 
nie je známy, lebo tieto skutočnosti sú internými 
informáciami vlastníka, čo znamená, že možná 
ochrana objektu a jeho ďalšie využitie je viac než 
otázne.

K priemyselným areálom neodmysliteľne patria 
aj obytné kolónie a ich vybavenosť a Dynamitka 
v tomto smere nebola výnimkou. V jej prípade 
sa zachovalo niekoľko obytných objektov z naj-
staršieho obdobia a ucelených obytných kolónií 
z obdobia druhej svetovej vojny, ako aj povoj-
nového obdobia. Keďže však ide o typologicky 
a funkčne odlišné stavby, pri ktorých sa nestretáva-
me s tým typom problémových aspektov ochrany, 
na ktoré sa tento príspevok zameriava, nebudeme 
sa im bližšie venovať.

Najzávažnejším problémom, ktorý v sú-
časnosti stojí v ceste ochrany významnejších 
objektov Dynamitky, je, že vlastník nebol ochot-
ný areál pre potrebné pamiatkové výskumy 
sprístupniť, čím prejavil nezáujem na zachovaní 

historického dedičstva továrne. Z toho dôvodu 
nemožno overiť statický stav objektov, potrebný 
predovšetkým v prípade bývalého skladiska cukru 
ani sa dopracovať k údajom ekologického auditu, 
bez ktorého nemožno uvažovať o konkrétnej 
funkcii ďalšieho využitia. Dôležité sú však aj ďalšie 
aspekty, ktoré majú na udržanie dedičstva veľký 
vplyv, ako ukazuje už spomenutý príklad Avigliany 
a Paulilles, kde došlo k vytvoreniu múzeí – predo-
všetkým ide o záujem verejnosti. Nemožno však 
ignorovať to, že v uvedených prípadoch bola iden-
tita miesta, s ktorou sa obyvatelia neprestávajú 
stotožňovať, založená na priemyselnej výrobe aj 
po jej uzavretí – čo je v prípade súčasnej Bratislavy 
otázne.

INŠTITUCIONALIZÁCIA OCHRANY 
PRIEMYSELNÉHO DEDIČSTVA 

Situácia, v ktorej sa Dynamitka nachádza, je 
na prvý pohľad len ďalším príkladom, keď vlastník 
neprejavuje vôľu spolupracovať na ochrane kultúr-
neho dedičstva. Keďže sa však s týmto problémom 
stretávame opakovane – dokonca je nezvyčajné, 

Foto Photo: Katarína Šimončičová, 2011
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Nemalú úlohu v tomto smere zohrala nezávislá 
charitatívna organizácia Civic Trust založená 
v roku 1959, ktorej cieľom bolo vytvárať lepšie 
prostredie pre život (organizácia prešla v roku 
2009 pre nedostatok financií pod nútenú správu). 
Tým, že Civic Trust iniciovala prostredníctvom 
malých tímov vznik pilotných projektov menšieho 
rozsahu, napomohla do budúcnosti nastaviť 
základné pravidlá aj pre väčšie projekty obnovy 
a regenerácie. Pilotné projekty poukázali nielen na 
význam legislatívnej ochrany, ale predovšetkým 
preverili fungovanie modelov zmiešanej formy 
financovania a participáciu verejnosti. Podobným 
spôsobom postupujú ďalšie projekty v iných 
európskych krajinách, ako aj v Spojených štá-
toch /22/.

Na Slovensku siahajú prvé systematické kroky 
na záchranu priemyselných pamiatok takisto do 
päťdesiatych rokov 20. storočia – spájajú sa so 
vznikom Slovenského pamiatkového úradu v 
roku 1951 a s činnosťou technických múzeí. Prvé 
mapovanie priemyselnej architektúry, ktoré je 
základom pre vznik programovej ochrany, bolo 
spracované v rámci súpisu technických pamiatok 
zachovaných v teréne a k tvorbe programov ich 
ochrany dochádza v sedemdesiatych rokoch 
20. storočia. V Bratislave prebehol základný 
evidenčný stavebno-historický výskum v rokoch 
1974 – 1975 na pôde vtedajšej Mestskej správy 
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
(MSPSOP), pričom do zoznamu kultúrnych pa-
miatok boli zapísané technické pamiatky až po 
roku 1980 /23/. Hlavným dôvodom mapovania bol, 
podľa historičky Viery Obuchovej, ktorá sa na 
výskume podieľala, záujem o „záchranu, údržbu, 
obnovu, celkovú rehabilitáciu a regeneráciu týchto 
stavieb“ a nielen o zápis do zoznamu NKP /24/. 
V rokoch 2007 – 2010 prebehla druhá vlna ma-
povania priemyselných objektov, ktoré vypracoval 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) na 
základe poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky. Na výskume pracovala za spoluprá-
ce externistov predovšetkým historička Jana 
Šulcová, v súčasnosti už bývalá pracovníčka PÚ 
SR. Podľa údajov prezentovaných v apríli 2013 na 
konferencii Industriálna budúcnosť v Hainburgu, 
bolo počas uvedených 3 rokov zdokumentova-
ných 2 191 objektov a po skončení mapovania 
začal PÚ v spolupráci s KPÚ vyhlasovať vybrané 

ak k danej situácii nedôjde –, okrem hľadania 
konkrétnych prostriedkov, ako vlastníka v danej 
situácii primäť k spolupráci, je nevyhnutné pre-
hodnotiť predpoklady, ktoré dáva inštitucionálna 
rovina. Realita totiž naznačuje, že z tohto pohľadu 
nie je ochrana priemyselného dedičstva u nás 
stále dostatočne podchytená. Môžeme to pripísať 
skutočnosti, že ide o disciplínu ešte pomerne 
mladú, ktorá dostala jasnejšie kontúry až vznikom 
odvetvia industriálnej archeológie /19/ v päťdesia-
tych rokoch 20. storočia vo Veľkej Británii. Úryvok 
z príspevku britského historika Michaela Rixa pre 
časopis The Amateur Historian z roku 1962 nás 
však vyvádza z predstavy, že by boli začiatky 
ochrany priemyselných pamiatok na jej území 
priamočiare: „Veľká Británia, ako rodisko priemy-
selnej revolúcie je plná pamiatok, ktoré zanechala 
táto pozoruhodná séria udalostí. Každá iná krajina 
by nastavila spôsob plánovania a ochrany pre 
tieto pamätníky, symbolizujúce posun, ktorý 
mení podobu sveta, ale my sme tak ľahostajní 
k nášmu národnému dedičstvu, že, až na niekoľko 
muzeálnych kúskov, je väčšina týchto symbolov 
zanedbávaná alebo nevedomky zničená“ /20/, čím 
naráža na búranie priemyselných pamiatok, ktoré 
vyvrcholilo v rokoch 1961 – 1962. 

Tu možno oponovať, že Británia sa zo svojich 
chýb pomerne rýchlo poučila: päť rokov nato sa 
podarilo zapísať londýnsku stanicu St. Pancras 
s priľahlým hotelom medzi chránené pamiatky a 
v roku 1986 bol areál Ironbridge George zahrnutý 
do Svetového dedičstva UNESCO /21/. Z hľadiska 
zachovania priemyselných pamiatok je však 
podstatnejšie – než presadzovať legislatívnu 
ochranu konkrétnych objektov prostredníctvom 
pamiatkového statusu – hľadať spôsoby, ako 
napomôcť procesom, ktoré sú schopné zapojiť 
priemyselné dedičstvo do dlhodobejšieho 
horizontu plánovania. Z tohto dôvodu existuje 
zaujímavejšia skutočnosť, v ktorej môže byť Veľká 
Británia príkladom: ide o spôsob, akým sa narába-
lo s chránenými oblasťami v záujme konkrétneho 
rozvoja územia. Vznik chránených oblastí, ktoré 
zahŕňali aj priemyselné stavby, šiel ruka v ruke 
s rozvojovými programami iniciovanými v rámci 
jednotlivých miest. Dotované boli z prostriedkov 
centrálnych, ale aj lokálnych správnych orgánov, 
ktoré si uvedomovali potenciál, ktorý podpora 
kultúrneho dedičstva pre budúcnosť predstavuje. 

226
XLV III, 2014, 3 – 4



NINA BARTOŠOVÁ Priemyselné dedičstvo Dynamitky 
verzus tradičná pamiatková ochrana The industrial heritage of 
the Dynamitka works versus traditional heritage conservation

objekty za kultúrne pamiatky na základe „sta-
novení kritérií a výbere prvých objektov na zápis 
odbornou komisiou PÚ SR“. Od roku 2000 tak bolo 
vyhlásených 94 objektov z rôznych priemyselných 
odvetví /25/. Prevažnú väčšinu z celkového počtu 
pamiatok „vedy, výroby a techniky“ zapísaných 
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR 
tvoria pamiatky z oblasti baníctva a hutníctva /26/. 
Podľa aktuálnych údajov PÚ tvorí v súčasnosti 593 
pamiatkových objektov 340 kultúrnych pamiatok.

Hoci sa oblasťou priemyselného dedičstva 
u nás dlhodobo zaoberá niekoľko odborníkov /27/, 
PÚ SR ostáva jediným pracoviskom, ktoré sa 
výskumu priemyselných pamiatok venuje syste-
matickejšie a v dlhodobejšom časovom horizonte. 
V rámci PÚ SR ma však technické pamiatky na 
starosti len vybraný pracovník (v súčasnosti kun-
sthistorička Petra Kalová), ktorý síce pri výskumoch 
spolupracuje s ďalšími odborníkmi, avšak ne-
vzniká ustálený tím, ktorý by plnil funkciu určitej 

odbornej základne. Tým sa prejavuje nedostatok 
medziinštitucionálnej diskusie so zahraničím 
a nedochádza k potrebnej výmene aktuálnych 
poznatkov týkajúcich sa reálnych možností ochra-
ny priemyselného dedičstva. Predovšetkým 
v prípadoch, keď dochádza k ohrozeniu význam-
nej architektúry, cítiť deficit výskumnej platformy, 
ktorá by mohla poskytnúť odborné stanovisko. 
Aj vzhľadom na rozsah práce, ktoré pamiatkari 
v rámci mapovania a ochrany priemyselných 
objektov na území Slovenska vykonali, Slovensko 
zaostáva najmä čo sa týka dostupnosti výsledkov 
existujúcich výskumov a ich propagácie. Čerpanie 
poznatkov z činnosti technických múzeí, publiká-
cií jednotlivých odborníkov alebo prostredníctvom 
občianskych združení či nadšených jednotlivcov 
– akým je napríklad Klub ochrany technických 
pamiatok – nie je v tomto smere dostatočné, lebo 
úroveň jednotlivých výstupov je heterogénna 
a tematicky roztrieštená. 

Metodológia procesu 
plánovania

Planning process 
methodology 

Podľa On the basis of: MASON, Randall. Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and Choices. In DE LA TORRE, 
Marta, ed., Assessing the Values of Cultural Heritage: Research Report. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2002, s. 6
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prístupného na internetovej sieti. Aj v Českej 
republike však naďalej pretrvávajú podobné 
problémy, akým čelíme v ochrane pamiatok na 
Slovensku. 

V kontexte Bratislavy vidí architektka a do-
centka Fakulty architektúry STU Jana Gregorová 
ako problém, že sa počas spracovávania 
Zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt 
pamiatkového územia, ktorých je spoluautorkou, 
zredukoval pôvodný rozsah riešeného územia, 
v dôsledku čoho z neho vypadli priemyselné sú-
bory /28/. Historička Jana Šulcová navrhuje úpravu 
„štatútu hlavného architekta na nezávislú inštitúciu 
[...], ktorej opodstatnenosť by sa legitimovala 
kvalitou územného plánu a ďalších regulačných ná-
strojov, postavených na solídnej legislatívnej báze“ 
a súčasne kritizuje krok Ministerstva hospodárstva 
SR, ktoré z programu Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rozvoj (KaHR) – v rámci ktorého 
realizuje evidenciu brownfields na Slovensku na 
účely ich revitalizácie s prispením európskych fon-
dov –  zo zamýšľanej „medzirezortnej spolupráce 

V Českej republike, na rozdiel od Slovenska, 
je výhodou, že činnosť Národného pamiatkového 
ústavu vyvažuje v oblasti výskumu, ochrany 
a propagácie hodnôt priemyselných pamiatok 
špecializované pracovisko – Výzkumné centrum 
průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze (VCPD), 
založené v roku 2002 pri ČVUT teoretikom ar-
chitektúry Benjaminom Fragnerom a architektmi 
Tomášom Šenbergerom, Františkom Stědrým 
a Petrom Urlichom. Centrum obsahovo nadväzuje 
na činnosť Sekce ochrany průmyslového dědictví 
při Národním technickém muzeu, ktorá vznikla 
v roku 1987. Vďaka svojmu monotematickému 
zameraniu a aktívnej osvetovej činnosti, ktorá 
sa orientuje i na širšiu verejnosť, plní aj funkciu 
referenčného pracoviska. Predovšetkým sa však 
pomerne dobre darí, vo vzájomnej spolupráci 
s NPÚ, zabezpečiť systematickosť vo výskume 
a dostupnosť jeho výsledkov prostredníctvom 
publikácií, odborných a osvetových podujatí 
(medzi nimi už etablované Industriální stopy), ako 
aj prostredníctvom projektu Industriální topografie 

Podľa On the basis of: MASON, Randall. Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and Choices. In DE LA TORRE, 
Marta, ed., Assessing the Values of Cultural Heritage: Research Report. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2002, s. 7

Proces vyhodnotenia 
kultúrneho významu/hodnôt 

The cultural significance/
value assessment process
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ktoré sa v konkrétnych situáciách podpisujú na 
neúspechu cieľov pamiatkovej ochrany v praxi, 
predovšetkým v oblastiach, ktoré sme v pred-
chádzajúcej časti spomenuli: v zlyhaní činnosti 
verejnej správy, chýbajúcej vôli vlastníkov spolu-
pracovať na ochrane kultúrneho dedičstva, ako 
aj vo všeobecnom nezáujme verejnosti. Z toho 
dôvodu oprávnene apelujú na vhodné využívanie 
legislatívnych a správnych nástrojov verejnými or-
gánmi, úpravu zákonu, ktorá by vlastníkov primäla 
k primeranejšiemu zaobchádzaniu s pamiatkami 
a v neposlednom rade zdôrazňujú potrebu osvety verejnosti 
a vzdelávania a výchovy na školách a univerzi-
tách, teda prostriedky, ktoré vyzdvihuje aj Charta 
priemyselného dedičstva TICCIH z roku 2003 /31/. 
Úskalie tohto modelu ochrany je, že je postavené 
ako reakcia na problémy, ktorým musí ochrana 
v praxi čeliť a spoločnosti neposkytuje dostatočnú 
odpoveď na to, prečo je dôležité pamiatky chrániť. 
Práve preto je nevyhnutné dotknúť sa základných 
teoretických východísk, o ktoré sa pri formulovaní 
významu ochrany opierame.

Viaceré krajiny, ktoré na poli ochrany pamiatok 
zaznamenávajú v súčasnosti väčšie úspechy, si 
tento fakt už uvedomili a zapracovali ho do svojich 
prístupov. English Heritage, úrad pre historické 
stavby a pamiatky Anglicka, vydal v roku 2008 
metodiku Conservation Principles Policies and 
Guidance For The Sustainable Management of the 
Historic Environment, ktorá v sekcii zameranej na 
princípy ochrany uvádza, ako dôležitý predpoklad 
ochrany, porozumenie významu miesta. Pričom 
je dôležité nielen „pochopiť jeho fyzickú štruktúru 
a príčiny jej zmien v čase“, ale takisto vziať do úva-
hy napríklad to, kto si konkrétne miesto – a z akého 
dôvodu – cení, alebo akým spôsobom sa tieto hod-
noty vzťahujú ku konkrétnej fyzickej štruktúre /32/. 
Skutočnosť, že sa týmito aspektmi na Slovensku 
nezaoberáme, nám znemožňuje identifikovať ar-
gumenty ochrany, s ktorými by spoločnosť mohla 
vo väčšej miere rezonovať. Konflikty, ktorých sme 
v súvislosti s ochranou priemyselného dedičstva 
často svedkom, odzrkadľujú priepasť v názoroch 
odborníkov a veľkou časťou spoločnosti. Spôsob, 
akým sa záujmy pamiatkovej ochrany stavajú nad 
ďalšie – hoc aj ekonomické záujmy – túto priepasť 
preklenúť nepomáha. 

V prípade takých typov kultúrnych pamiatok, 
s ktorými sa väčšina spoločnosti stotožňuje 

vynechalo práve Ministerstvo kultúry SR [...], i keď 
vykonávatelia programu KaHR v odbornej tlači ne-
popierajú, že súvislosť brownfields a historického 
industriálu im je známa“. Napriek žiadosti PÚ SR 
smerovanému na ministerstvo kultúry na otvore-
nie diskusie s ministerstvom hospodárstva k nej 
nedošlo, ako uvádza Šulcová /29/.

Uvedená situácia, poukazuje na nedostatočnú 
činnosť verejnej a štátnej správy v záujme ochrany 
priemyselného dedičstva a nevyužívanie existujú-
cich nástrojov ochrany v primeranom rozsahu aj 
na úrovni pamiatkových zón a rezervácií, ktoré sú 
nápomocné práve v prípade, keď zápis konkrét-
nych objektov do zoznamu kultúrnych pamiatok 
nie je reálny. Mnohé z priemyselných areálov však 
stoja za hranicami týchto chránených zón – ako je 
to aj v prípade Dynamitky –, preto je dôležité, aby 
bolo udržiavanie kultúrneho dedičstva zohľad-
nené v tvorbe územných plánov, bez ohľadu na 
inštitút pamiatkovej ochrany, lebo je pre budúci 
rozvoj územia nenahraditeľné. Práve na tento 
aspekt upozorňuje teoretik architektúry a riaditeľ 
VCPD, Benjamin Fragner, ktorý zdôrazňuje, že je 
už pri príprave územných plánov nutné počítať 
s využívaním nefunkčných priemyselných stavieb a are-
álov /30/. Aby sa situácia mohla zlepšiť, je nesmier-
ne dôležité zabezpečiť nielen všeobecnú osvetu, 
rozvíjať spoluprácu medzi rôznymi odbornými 
inštitúciami (napríklad Slovenskou akadémiou 
vied, Fakultou architektúry STU a PÚ SR), ale aj 
vzdelávať potrebných odborníkov na príslušných 
vysokých školách – v rámci špecializovaných 
pracovísk, akým je VCPD na Fakulte architektúry 
ČVUT, alebo v rámci tematických akreditovaných 
študijných programov –, ktorí by boli schopní 
otázky ochrany priemyselného dedičstva v praxi 
riešiť.

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ OCHRANY 
PAMIATOK A POSUN V STANOVENÍ HODNÔT

Za problémy, ktoré sa prejavujú v inštitu-
cionálnej rovine, síce možno viniť konkrétne 
orgány a pracoviská, avšak je užitočnejšie položiť 
si otázku, odkiaľ pramenia. Z tohto pohľadu je 
namieste zamyslieť sa aj nad tým, či teoretické 
východiská ochrany pamiatok nechcene ne-
napomáhajú udržiavať status quo. Odborníci, 
ktorí sa zaoberajú problematikou ochrany prie-
myselných pamiatok, vidia ako hlavné dôvody, 

229



v prípade, že sa nezachovalo – ako sa stalo aj 
v uvádzaných objektoch Dynamitky –, šanca 
ochrany pamiatky sa ešte znižuje. Pamiatkar 
a urbanista Randall Mason v príspevku Assessing 
Values in Conservation Planning: Methodological 
Issues and Choices poznamenáva, že odborníci 
vyhodnotia význam pamiatky pričasto len na 
základe limitovaného počtu určených kritérií, 
hoci z hľadiska plánovania je potrebné, aby boli 
hodnoty nielen identifikované a opísané, ale aj 
usporiadané tak, aby reflektovali odlišné a často 
konfliktné záujmy participujúcich strán /34/.

Okrem hľadania optimálnejšieho spôsobu de-
finovania a posudzovania pamiatkových hodnôt 
je dôležité aj to, akú úlohu v procese ochrany 
zohrávajú. Či sa stávajú len argumentačným 
nástrojom na presadenie ochrany konkrétnej 
fyzickej štruktúry (tzv. fabric-centered preserva-
tion) /35/ –, čo je príklad tradičného pamiatkového 
prístupu alebo sú samotné hodnoty – vrátane 
neštandardných pamiatkových hodnôt – v centre 
záujmu ochrany (value-centered preservation). 
Ideálny prípad ochrany vyvažuje obidva zo spo-
menutých prístupov, čo je práve kľúčom úspechu 
mnohých zahraničných projektov. Prvý, tradičný 
prístup, sa odvíja od Aténskej charty o obnove 
pamiatok z roku 1931, vychádza zo znaleckých 
a remeselných prístupov ochrany, zatiaľ čo druhý 
prístup sa opiera o Burra Chartu. Zjednodušene 
sa dá povedať, že „tí, ktorí sledujú kurátorský 
impulz, uvažujú o ochrane pamiatok pre jej 
vlastné dobro; tí, čo sledujú urbanistický 
impulz, chápu ochranu pamiatok viac ako pro-
striedok ďalšieho cieľa (spoločenského blaha, 
starostlivosti o životné prostredie atď.)“. Súčasná 
prevaha kurátorského impulzu je podľa Masona 
spôsobená prevažne inštitucionalizáciou pa-
miatkovej ochrany, ktorá „predurčila smerovanie 
súčasnej ochranárskej kultúry, v ktorej odlíšenie 
a oddelenie ochrany pamiatok od ďalších cieľov 
je uprednostňované pred ochranou spájajúcou 
viaceré záujmy“ /36/. 

V našich zemepisných šírkach naďalej domi-
nuje pragmaticko-odborný prístup /37/. Podľa tejto 
metodiky sa nielen návrh obnovy, ale aj ochrany, 
opierajú o tradičný pamiatkový výskum a ním 
definované kultúrno-historické hodnoty. Napriek 
tomu, že je nepochybne žiaduce, aby o kultúrnych, 
a teda aj pamiatkových hodnotách rozhodovali 

a ktorých charakter, napríklad po stránke este-
tickej či ekonomickej, nepredstavuje mimoriadny 
problém, nie je dôvod upúšťať od zaužívaného 
prístupu pamiatkovej praxe. Priemyselné pamiat-
ky sú však v diametrálne odlišnej situácii. To, že 
aj v takomto prípade je však možno nájsť rieše-
nie, dokazujú úspešné príklady priemyselných 
konverzií zo zahraničia. Mnohé z nich vďačia za 
svoj úspech skutočnosti, že participujúce strany 
dokázali akceptovať rôznorodosť hodnôt a boli 
schopné zladiť odlišnosti svojich východísk 
v mene konkrétneho cieľa /33/. Optimálny výsledok 
bol zväčša zaručený prostredníctvom podobného 
modelu ochrany, aký definovali odborníci na pôde 
Getty Conservation Institute v Los Angeles (ďalej 
GCI) v rámci výskumného projektu Research on 
the Values of Heritage (1998 – 2005), ktorý chápe 
ochranu nie ako presadzovanie hodnôt vybranej 
skupiny odborníkov, v tomto prípade pamiatkarov, 
ale ako dlhodobý proces plánovania, do ktorého 
sú zapojení nielen architekti, urbanisti, historici, 
ale aj antropológovia, geografi, sociológovia, 
ekonómovia a ďalší odborníci a, samozrejme, 
vlastník a verejnosť. Tento proces pracuje s cieľmi 
všetkých zainteresovaných subjektov a navyše 
sa jednotlivé kroky vyhodnocovania niekoľkokrát 
zopakujú, kým sa nájde uspokojivé riešenie.

V uvedenom procese má dôležitú úlohu 
metodika posudzovania kultúrnych hodnôt 
(Assessing the Values of Cultural Heritage), ktorú 
GCI v rámci projektu vypracoval. Uznanie kultúr-
nych hodnôt akejkoľvek pamiatky je základným 
predpokladom jej ochrany, avšak názor na to, čo 
možno považovať za relevantnú kultúrnu, respektí-
ve pamiatkovú hodnotu, nie je vždy jednoznačný. 
Zákon (č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu) síce hodnotu definuje ako „súhrn význam-
ných historických, spoločenských, krajinných, 
urbanistických, architektonických, vedeckých, 
technických, výtvarných alebo umelecko-remesel-
ných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom 
individuálnej alebo územnej ochrany“, ide však 
o takú všeobecnú definíciu, že sa v praxi často 
stáva len formalitou a predovšetkým v prípade 
priemyselnej architektúry sa znižuje šanca na jej 
ochranu, lebo nie všetky objekty možno chrániť 
ako technickú pamiatku. Hoci je zachovanie tech-
nologického vybavenia tovární nesmierne cenné 
– ako doklad technického vývoja civilizácie –, 
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Budúcnosť priemyselných pamiatok závisí od 
schopnosti dotknúť sa nielen otázky pamiatkovej 
ochrany ako takej, ale aj riešenia ďalších aspektov 
– nie ako samostatných problémov, ale predovšet-
kým ich vzájomných vzťahov. Rôznorodosť ich 
spektra dáva tušiť, že tradičná forma pamiatkovej 
ochrany nemusí byť vždy kľúčovým faktorom, od 
ktorého závisí budúcnosť konkrétnej priemyselnej 
pamiatky. Každá z participujúcich strán, ktorá 
s priemyselným areálom či územím prichádza do 
kontaktu, uprednostňuje svoje hodnoty vychádza-
júce z rôznych pohnútok a sledujúce čiastočne 
alebo celkom odlišné ciele, ktoré môžu byť rov-
nako legitímne ako tie, o ktoré sa usiluje oficiálna 
pamiatková ochrana. Dôvod, prečo je dôležité 
venovať pamiatkovej ochrane osobitnú pozornosť 
je ten, že pre dlhodobú životaschopnosť a pro-
speritu prostredia a jeho obyvateľov je zachovanie 
kultúrnych hodnôt dôležité a priemyselné pamiat-
ky sú podstatným dokladom toho, čím miestna 
spoločnosť prešla, čo ju formovalo a ovplyvnilo. 
Preto je nevyhnutné hľadať spôsob, akým tento 
cieľ vhodne komunikovať a argumentovať v kon-
texte iných hodnôt. Ak chceme skutočne čo-to 
z nášho dedičstva zachovať pre ďalšie generácie, 
musíme si aspoň čiastočne uvedomiť relatívnosť 
aj zdanlivo morálne nevyvrátiteľných názorov, 
a predovšetkým – ako zdôrazňuje britský odborník 
v oblasti industriálnej archeológie Neil Cossons – 
umožniť spoločnosti pochopiť „povahu a obsah 
argumentov“ /39/. 

Výskum spojený s touto štúdiou podporovali: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe 
zmluvy číslo APVV-0375-10, VEGA na základe zmlu-
vy číslo 2/0095/14, bilaterálna spolupráca Akcia 
Rakúsko – Slovensko.

odborníci, ktorí majú na to predpoklady, je dôle-
žité, aby sa tak dialo v kontexte spoločnosti, ktorá 
má tieto hodnoty chrániť. Jednostranné prikláňa-
nie sa k tradičnému modelu ochrany pamiatok 
vedie k jej problematickému uplatňovaniu v praxi. 
Uprednostňovanie holistickejšieho modelu pritom 
nemožno považovať za nové, naopak, ide do ur-
čitej miery o návrat k mysleniu takého tradičného 
pamiatkara, akým bol Alois Riegl, ktorý odmietal 
zakladať pamiatkovú starostlivosť len „na úzko 
intelektuálnej historickej či umeleckohistorickej 
hodnote pamiatok“ /38/.

ZÁVER
Ochrana priemyselného dedičstva je zložitým 

procesom, pri ktorom nie je reálne očakávať rýchle 
riešenia. Do veľkej miery sa tu odzrkadľuje kultúrna 
úroveň spoločnosti a hierarchia jej hodnôt, preto 
zmena len na jednej rovine – napríklad v oblasti 
legislatívy – nemôže priniesť dlhodobejšie udrža-
teľné riešenie. Ako dokazuje práve Dynamitka, bez 
zapojenia odborníkov z ďalších disciplín, ako na-
príklad antropológie a jej odvetví, nie sme schopní 
dostatočne zodpovedať otázku, pre koho a z akého 
dôvodu chceme pamiatku zachovať. Zatiaľ dispo-
nujeme len poznatkami založenými na hodnotení 
historikov, pamiatkarov či architektov, ktoré nena-
chádzajú ohlas nielen u súčasného vlastníka, ale 
pravdepodobne ani u širšej spoločnosti. Napriek 
stále prevládajúcemu prístupu pamiatkovej 
ochrany, ktorá je založená na poznatkoch a argu-
mentoch vychádzajúcich z vnútra odboru, úspešné 
realizácie obnovy priemyselných pamiatok zo sveta 
– ktoré zaručujú ich dlhodobú ochranu – dokladajú, 
že holistickejší prístup dáva väčšiu šancu priemy-
selné dedičstvo chrániť, lebo akceptuje aj hodnoty, 
s ktorými daná spoločnosť rezonuje.

1 
Pred zaužívaným termínom „technické pamiatky“ 

uprednostňujeme sémanticky širší pojem „priemyselné 
pamiatky“, respektíve „priemyselné dedičstvo“ – pojem, 
ktorý sa podľa Charty priemyselného dedičstva TICCIH 
týka predovšetkým, aj keď nie výlučne, pamiatok indus-
triálnej revolúcie (Charta průmyslového dědictví TICCIH. 

Praha, ČVUT, VCPD FA 2013). Pojem „industriálny“ sa 
v texte vyskytuje ako synonymum k pojmu „priemysel-
ný“. 

2 
Od roku 1958 Závody Juraja Dimitrova, v súčasnosti 

Istrochem, ktorý je súčasťou Duslo, a. s., podnik patriaci 
pod koncern Agrofert.

3 
V roku 2008 boli kompletne zbúrané závody Gu-

mon, Siemens-Schuckertove závody (neskôr Danubius 

NOTES   POZNÁMKY
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Elektrik), továreň Kablo a čiastočne aj Grünebergova 
kefová továreň na Radlinského ulici. Tabaková tová-
reň bola zbúraná v roku 2010 a v roku 2012 padla časť 
bývalej Uhorskej Cvernovej továrne a viacero objektov 
v areáli bývalej Dynamitky. V roku 2013 bol zbúraný Mlyn 
a pekáreň Jedľa na Račianskej ulici.

4 
Búranie sa začalo v lete roku 2014. Zachovaná ostáva 

len budova kvasiarne zo štyridsiatych rokov 20. storočia, 
nakoľko aktuálny vlastník (YIT Reding) sa proti rozhod-
nutiu PÚ o vyhlásení štyroch objektov za kultúrnu pa-
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