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Z histórie vodárenstva
v Bratislave
V druhej polovici 19. storočia mala
Bratislava asi 40 000 obyvateľov
a približne 1 200 verejných studní
a fontán, do ktorých sa privádzala
voda z prameňov na úpätí Malých
Karpát. Keď už studne nestačili pokryť potrebu pitnej a úžitkovej vody
mešťanov, mestská rada sa rozhodla
vybudovať verejný vodovod. V roku
1882 ho začala stavať podľa návrhu
známeho európskeho odborníka,
drážďanského radcu Bernharda
Salbacha v spolupráci s riaditeľom
stavebnej sekcie spoločnosti C. Korte & Comp v Prahe - Zdenkom Ritter
von Wesselym. V Karlovej Vsi bola
postavená prvá čerpacia stanica a
na Mudroňovej ulici prvý vodojem.
Bratislavská vodáreň bola daná do
verejného užívania 1. februára 1886.

Vodárenské múzeum bolo zriadené Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou
v objekte pôvodnej parnej čerpacej stanice v Karlovej Vsi a otvorené 20. mája
2006 pri príležitosti 120. výročia vzniku
mestskej vodárne. V budove postavenej
vo funkcionalistickom štýle možno obdivovať pôvodnú, na Slovensku ojedinelú
terazzovú podlahu či štít na vstupnej fasáde so zakomponovaným erbom mesta.

Expozícia Vodárenského
múzea
Expozícia ponúka pohľad do histórie bratislavského vodárenstva
od najstarších čias po súčasnosť.
Prezentovaná je na obrazových
paneloch a trojrozmerných exponátoch. Návštevníci tu nájdu širokú škálu technických pamiatok
od skleneného potrubia, ozdobných vodovodných uzáverov, cez
meraciu techniku až po hydranty.
Jedným z unikátov múzea je časť
vodovodného potrubia, ktoré dal
postaviť Ľudovít XIV vo Versailles.
Súčasťou múzea je archív historických dokumentov, ktorý dokumentuje vývoj vodárenstva na území
Bratislavy od 17. storočia.

Ako historická pamiatka sa zachovala aj prvá studňa bratislavského
vodovodu situovaná na ostrove
Sihoť. V rámci rozširovania zariadenia verejného vodovodu bola
v roku 1910 na ostrove postavená
čerpacia stanica s elektrickými
čerpadlami a priechodným betónovým tunelom s dvoma vodovodnými potrubiami. Tento secesný
objekt je od vybudovania dodnes
v prevádzke. Ostrov Sihoť s prvou studňou, čerpacou stanicou
a tunelom vedúcim pod ramenom
Dunaja sú súčasťou expozície Vodárenského múzea.

DOKUMENTUJTE
S NAMI
HISTÓRIU
Ak vlastníte predmety súvisiace s vodárenskou činnosťou a máte záujem sa o ne
podeliť s našimi návštevníkmi, kontaktujte nás. Vodárenské múzeum v súvislosti s rozširovaním svojej expozície tiež
s radosťou privíta dary do svojej zbierky.

Návštevy múzea a skupinové
exkurzie
Budeme radi, ak nás navštívite. Okrem
Vodárenského múzea môžete absolvovať
vopred dohodnuté exkurzie so slovenským a anglickým výkladom pre 10 a viac
osôb (vrátane škôl) i na ostrov Sihoť.
Viac informácií sa dozviete na webstránke
múzea a v pracovných dňoch od 8,00 do
16,00 hod. na tel. čísle: +421 2 60 20 19 15.

Každoročné podujatia
pre verejnosť

NAVŠTÍVTE
NÁS

apríl

Bratislava pre všetkých Deň otvorených dverí vo Vodárenskom
múzeu a na ostrove Sihoť

máj

Noc múzeí a galérií
vo Vodárenskom múzeu (vrátane návštevy Sihote)

apríl - október

Záhrada sprístupnená pre verejnosť

ORIGINÁLNY
PRIESTOR PRE
VAŠE PODUJATIE

Atraktívny priestor Vodárenského múzea
s mnohostranným využitím má výhodnú pozíciu 5 minút od centra Bratislavy.
Poskytuje pre ﬁrmy jedinečné možnosti
na organizovanie rôznych kultúrnych,
spoločenských a odborných podujatí.
Od apríla do októbra je k dispozícii záhrada s trávnatou plochou na aktivity
kultúrneho, športového i spoločenského
charakteru. V rámci komplexnosti služieb
ponúkame tiež zabezpečenie cateringu či
prípravu priestoru podľa individuálnych
požiadaviek.
Pre viac informácií o prenájme navštívte
www.vodarenskemuzem.sk
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Vodárenské múzeum
Devínska cesta 1
841 01 Bratislava - Karlova Ves
e-mail: vodarenskemuzeum@bvsas.sk
tel.: +421 2 60 20 19 15
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Vodárenské múzeum

www.vodarenskemuzeum.sk
Zakladateľom a prevádzkovateľom Vodárenského múzea je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Budova Vodárenského múzea, prvá studňa i prvá elektrická čerpacia stanica na ostrove Sihoť sú
Národnými kultúrnymi pamiatkami. Činnosť múzea je ﬁnancovaná z rozpočtu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
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