Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy
Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava- Staré Mesto

Adresa:

Rybné nám.

Adresa popisom:

južná strana námestia

Typ pamätihodnosti:

zaniknutá

Názov pamätihodnosti:

mestský pivovar

Číslo v zozname MČ:

zoznam nie je t.č. vypracovaný

Foto:

BA – VII. - A.6

Popis:
Mestský pivovar sa nachádzal na Rybnom námestí č.3 a bol postavený po roku 1780
bratislavským architektom Fr. Romischom, ktorý bol členom kráľovskej stavebnej komory v
Bratislave. Jednoposchodová 11 osová budova nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu s dvorom
uprostred bola postavená v duchu neskorého barokového klasicizmu (luisézu) podľa typu
účelových budov. Postupne bol jej pôvodný charakter prakticky úplne zotretý jednotlivými
prestavbami a dispozičné riešenie ako i architektonické stvárnenie boli značne pozmenené.V
západnom krídle bola na prízemí a prvom poschodí výrobňa, čo sa prejavilo i na fasáde , kde
dominovali 4 továrenské okná cez celú výšku budovy ako je to vidno na fotografii a pláne fasády
z roku 1968. Vo východnej časti zo strany ulice bola v tom čase predsadená drevená krytá
Pivovarská reštaurácia. V tympanóne ukončujúcom rizalit nachádzajúci sa v strede hlavnej
fasády bol mestský znak.
Pivovar sa rozprestieral na pomerne veľkej parcele siahajúcej až k Dunaju, čo využívali na
čerpanie vody pomocou parného stroja, ktorý pracoval podľa Ortvaya do roku 1868. Podľa
údajov z roku 1812 a 1813 sa v mestskom pivovare uvarilo a odpredalo asi 9300 okovov piva. 28.
júla 1880 tento mestský pivovar prešiel do rúk súkromníkov a síce odkúpili ho Armin a Leni
Deutschovci.Na pláne z roku 1905je tento mestský pivovar zachytený pod číslom 41. V
spomenutom roku tento pivovar vyrábal 10 000 – 20 000 okovov piva a 900 okovov liehu,
Steinov pivovar 30 000 – 35000 hektolitrov piva ročne.
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Informatívna kópia z mapy
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Bratislava I.
Obec: BA-m.č. Staré Mesto
Katastrálne územie: Staré Mesto

