Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA - VII. - B.8

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava-Devínska Nová Ves

Adresa:

Vápenky č. 4

Adresa popisom:

západne od areálu Technického skla

Typ pamätihodnosti:

kategória – nehnuteľná hmotná

Názov pamätihodnosti:

býv. Stockerauská vápenka (objekty z najstaršej etapy )

Číslo v zozname MČ:

nie je evidované

Foto:

Popis:
Založenie: Stockerauské akciové vápenky vznikli v 70. rokoch 19. storočia, ich hlavnou činnosťou
bola ťažba kameňa. Vápenec, z ktorého pálili vápno, bol taký kvalitný, že vápno ktoré z neho
vyrábali, vyvážali do Rakúska a Talianska. Spočiatku skúšali niekoľko kameňolomov - dnešná
lokalita Srdce, Malé Srdce a definitívnym lomom sa stal najvýchodnejší Biely kameňolom. Vápno
sa pálilo v 2 peciach ( zobrazené ešte na mape z roku 1958 ).
V roku 1932 sa na valnom zhromaždení Stockerauskej akciovej vápenky dohodlo, že jej
filiálka v Devínskej Novej Vsi bude samostatnou účastinnou spoločnosťou s názvom DEVONA ,
úč. Spol. pre priemysel vápenný, kamenný a stavebný v Devínskej Novej Vsi. DEVONA prevzala
všetky pozemky, kameňolom, obytné a prevádzkové budovy , vápenné pece, prístroje na drvenie

štrku , strojové zariadenie celkom v hodnote 2 487 268, 25 Kč. Prvý rok skončila so stratou 350 000
Kč. Za príčinu straty bola udaná hospodárska kríza a veľká konkurencia. V roku 1940 – 42 bola
odstavená veľká pec pre rekonštrukciu, v roku 1943 bola uvedená do prevádzky nová (?) veľká
pec. V roku 1945 bola na Devonu uvalená nútená správa. K areálu bola dovedená železničná
vlečka.
V 2. pol. 20. storočia bolo v areáli Železničné staviteľstvo, neskôr Omnia s výrobou
oceľového koženkového nábytku, Družbyt s potravinárskymi obalmi, Podunajské strojárne s
bránami a bytovými jadrami.
Podstatné stavebné fázy: predpokladáme 20. - 30. roky 20. storočia - postavenie dnešných 2
administratívnych budov a bytových domov. Pri porovnaní máp z roku 1898 a mapy
topografického mapovania z roku 1958 je možné konštatovať, že došlo k podstatnému rozšíreniu
areálu postavením administratívnych budov, bytových domov, ktoré stoja dodnes a dvoch
vysokých pecí, do areálu je dovedená železničná vlečka.
Väčšina výrobných hál, ktoré stoja vo východnej časti sú z 2. pol. 20 a zo zač. 21. storočia.
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