Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislava

BA – VII. - B.12

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Karlova Ves

Adresa:

Dúbravská, Mlynská dolina

Adresa popisom:

križovatka Lamačskej ul. a Mlynskej doliny

Typ pamätihodnosti:

čiastočne zaniknutá, fragmenty pôvodných výrobných budov,
obytné a administratívne objekty

Názov pamätihodnosti:

bývalá Rothova továreň na patróny

Číslo v zozname MĆ:

nie je evidované

Foto:

Stav zo začiatku 20.st.

Časť pôvodnej výrobnej haly po odbúraní.
Popis:
Patrónku na Lamačskej ceste, Dúbravskej ceste, v Mlynskej doline – ako továreň na
výbušniny a náboje v roku 1870 založila viedenská firma Juraj Roth a spol. v priestoroch 6.
mlyna na potoku Vydrica, ktorého vodu spočiatku využívali pri výrobe. Koncom 70. rokov
19. storočia tu pracovalo 50 robotníkov, neskôr 200, z toho 150 žien. Pri výstavbe výrobných
hál sa podielala rodina Feiglerovcov. Po vzniku Československej republiky sa závod
osamostatnil, rozširovala sa jeho výroba – vojenská, poľovnícka aj športová munícia rôzneho
druhu – jedna z najobľúbenejších značiek nábojov bola Divoká kačica. V r. 1935-1937 výrobu
presunuli do Považskej Bystrice a do prázdneho areálu sa nasťahoval Zemský spolok pre
pečlivosť pre zmrzačených, v súčasnosti sa nazýva ROSA – domov sociálnych služieb, ktorý
využíva objekty na ubytovacie, školské ale aj rehabilitačné účely /hipoterapiu/; v objektoch
areálu sídlia aj rôzne firmy. V rokoch 2007-8 bol kompletne spracovaný návrh
najhodnotnejších objektov areálu na vyhlásenie za KP dr. J. Šulcovou / dr. V. Obuchová
archív.-historický výskum/. Žiadny objekt z tohto bývalého priemyselného komplexu továrne
na výrobu výbušnín, patrónov- bývalej Patrónky, nebol vyhlásený zatiaľ za kultúrnu
pamiatku. Zachovaná časť veľkej výrobnej haly s piliermi sa využíva sociálnym zariadením
na hipoterapiu, bývalá administratívna budova slúži ako škola, sú tu aj viaceré obytné budovy
a prízemné objekty s typickou tehlovou architektúrou.
Literatúra a pramene: Viera Obuchová, Priemyselná Bratislava. Albert Marenčin
vydavateľstvo PT. Bratislava, 2009.
Spracoval: PhDr.Viera Obuchová, CSc., MÚOP v Bratislave
Autor fotodokumentácie: Viera Obuchová
Dátum: 2012
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