Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA - VII. – B.13

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava - Nové Mesto

Adresa:

Nobelova ulica

Adresa popisom:

v parku pri Nobelovej ulici a v rámci areálu býv. továrne
Dynamitka /zo strany Nobelovej ulice/

Názov pamätihodnosti:

vodojem bývalej továrne Dynamit Nobel

Typ pamätihodnosti:

hmotná nehnuteľná

Číslo v zozname MĆ:

nie je evidované

Foto:

Kresba Ing. D. Ďuďoviča z r. 2007

Detail nového schodiska na fasáde.

Popis:
V rámci areálu bývalej továrne Dynamitky, od roku 1951 Chemických závodov Juraja
Dimitrova, v jeho východnej časti zo strany Nobelovej ulice postavili v roku 1907
železobetónový vodojem. Druhý identický objekt sa do dnešného dňa nachádza mimo
výrobného areálu bývalej továrne Dynamitky, v parku neďaleko Nobelovej ulice. Obidve
vodné veže sú zachytené na fotografii zo začiatku 20. storočia nachádzajúcej sa v Štátnom
oblastnom archíve na Križkovej ulici v Bratislave. V čase prevádzky fabriky slúžili tieto vodné
veže ako zásobáreň priemyselnej vody na jej chod. V noci do nich načerpali vodu, ktorú cez
deň využívali. Medzi stenou nádrže a exteriérovou stenou je priestor, ktorý zabezpečoval, aby
voda v zime nezmrzla.
Prvý vodojem v súčasnosti chátra, druhý spomínaný vodojem zachytený aj na kresbe Ing. D.
Ďuďoviča upravili architekti Pavol Paňák a Martin Kusý v rokoch 2006-2008 na svoj
architektonický ateliér. Architekti trojposchodový ateliér umiestnili do priestoru bývalej vodnej
nádrže vo výške približne 40 m nad zemou. Na vnútorných stenách veže vyrezali 12 otvorov,
na vonkajšom plášti urobili do betónu okná, otvory urobili aj v strope, aby mali pracovníci
ateliéru výhľad a dostatok prirodzeného svetla.
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