Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA – V. - B.4

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

MČ Bratislava - Nové Mesto

Adresa:

Račianska, Riazanská ulica

Adresa popisom:

medzi Račianskou ul. a železničnou traťou

Typ pamätihodnosti:

zaniknutá

Názov pamätihodnosti:

kolónia závodu Stollwerck z konca 19. a zo zač.20. storočia

Číslo v zozname MČ:

nie je evidované

Foto:

Stav pred rokom 1928

Popis:
Obytný komplex bývalej továrne Stollwerck sa skladal z dvoch nájomných jednoposchodových
objektov Apollonia a Fanny, ktoré sa nachádzali pri dnešnej Račianskej ulici (ul. Februárového
víťazstva). Ich autor a rok postavenia nie je známy. Ďalší jednoposchodový pavlačový objekt
štvorcového pôdorysu s vnútorným dvorom sa nachádzal neďaleko železnice pri križovatke
Riazanskej a Kukučínovej ulice. Na základe plánu z roku 1907, ktorý je podpísaný významným
projektantom Alexandrom Feiglerom, sme zistili, že v tejto obytnej jednoposchodovej budove bolo
naprojektovaných na prízemí deväť jednoizbových, tri dvojizbové a dva trojizbové byty, na prvom
poschodí sedem jednoizbových, päť dvojizbových a dva trojizbové byty – spolu 28 bytov rôznej
veľkosti. Prevažovali jednoizbové byty, ktoré boli riešené tak, že vždy dva mali spoločnú predsieň,
z ktorej sa potom vstupovalo vpravo do jedného a vľavo do druhého bytu. V spoločnej predsieni, do
ktorej sa na prízemí vchádzalo priamo z dvora a na poschodí z pavlače, bolo hneď oproti
vchodovým dverám WC, spoločné pre tieto dva byty. Zo spoločnej predsiene sa vchádzalo do
kuchyne s rozmermi 5,00 x 3,20 m až 5,00 x 4,00 m a z kuchyne do izby s rozmermi 4,50 x 4,50 až
5,70 m. Kúpeľne tu pôvodne neboli.
Opísaná minikolónia továrne Stollwerck je zachytená aj na fotografii uverejnenej v Zlatej
knihe Bratislavy z roku 1928. Žiaľ, napriek tomu, že uvedený pavlačový objekt z roku 1907 bol
zapísaný v roku 1990 ako nehnuteľná kultúrna pamiatka pod číslom 879, bol v roku 1994
asanovaný a následne vyňatý z Ústredného zoznamu nehnuteľných pamiatok.
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