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Nositeľom charakteristických momentov v architektonickej 

tvorbe 19. storočia sa stalo aj dielo a pozoruhodne 

dlhé pôsobenie staviteľskej vetvy rodiny bratislavských 

Feiglerovcov. Na jeho pozadí je možné vyrozprávať 

podstatu príbehu dejín architektúry  

19. storočia so zreteľom na takmer všetky podstatné 

fenomény našej a sprostredkovane i európskej 

architektonickej scény.
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V zbierkach Slovenskej národnej galérie a Galérie mesta Bratislavy sa 
nachádzajú dva umelecké portréty Ferdinanda V. Habsburského, rakúskeho cisára, 
uhorského a českého kráľa. Oba žánrovo súvisia s Bratislavou. Nie náhodou. Dňa 
28. septembra 1830 Ferdinanda V. korunovali v bratislavskom Dóme sv. Martina 
za uhorského kráľa. Túto udalosť pripomína prvý obraz, dielo Friedricha Liedera 
(1840), ktoré nesie znaky reprezentačného portrétu. Panovník je na ňom odetý 
do uhorskej slávnostnej uniformy, nechýbajú ani slávnostné insígnie člena 
habsburského rodu. Za bordovou drapériou v pozadí sa otvára výhľad na Bratislavu 
s panorámou hradu – pripomienka na korunovačné mesto. Dňa 23. októbra 1830, 
teda necelý mesiac po svojej korunovácii, Ferdinand V. prišiel do Bratislavy opäť, 
tentoraz ale na menšiu slávnosť – kladenie základného kameňa Kostola a špitála 
sv. Ladislava (1830 – 1831). O niekoľko rokov neskôr táto udalosť poslúžila ako 
námet na vznik ďalšieho umeleckého diela, portrétu Ferdinanda V. ako zakladateľa 
Kostola a špitála sv. Ladislava v Bratislave. Roku 1846 namaľoval kópiu prvého 
portrétu významný bratislavský maliar Sebastian Majsch (1807 – 1859) (Beňová 2007, 

115 – 116). Pozadím na spomenutom obraze, keďže mal zdobiť halu mestského špitála, 
sa stala budova kostola so špitálom, dielo Ignatza Feiglera st., vari najvýraznejšej 
postavy nielen bratislavského klasicizmu. Umelec na ňom zobrazil panovníka 
v rovnakej póze a v rovnakom šate ako na prvom obraze, ale s donačnou listinou 
a s výhľadom na komplex budov, ktoré boli postavené „na Božiu slávu a ochranu 
trápením sužovaných“ – ako to od počiatku hlásal veľký latinský nápis nad rímsou 
vstupu do kostola (Pohaničová 2011b, 6).

Nebola to však jediná pocta pre člena rodiny Feiglerovcov. Na sklonku storočia 
sa na pozadí obrazu Výročie striebornej svadby Jozefa a Hermíny Palugyayovcov 
(olej, 1898) od Eduarda Majscha (1841 – 1904), najmladšieho syna Sebastiana 
Majscha, objavuje opäť feiglerovská architektúra mimoriadnych kvalít – Palugyayov 
palác v Bratislave. Ako predmestskú vilu na úpätí karpatských výbežkov ju pre 
prosperujúceho obchodníka s vínom baróna Jakuba von Palugyaya navrhol najstarší 
syn Ignatza st. – Ignatz ml. (Pohaničová 2011a, 92 – 95).

Aj keď toto pomyselné „stretnutie na plátne“ otcov a synov Feiglerovcov 
i Majschovcov pramenilo v dávnom priateľstve oboch rodín, jednako popri 
nespornej kvalite obrazov oboch umelcov stredoeurópskeho formátu 
pozorovateľa zaujme i pozoruhodná architektúra v pozadí. Obidve stavby 
– klasicistický Kostol a špitál sv. Ladislava i neorenesančný Palugyayov 
palác, reprezentujú dve typologické oblasti, ktoré azda najviac zarezonovali 
v mimoriadne bohatom diele dvoch Ignatzov: sakrálna i obytná architektúra tvorili 
najdominantnejšiu zložku ich tvorby. 

No samotný časový, typologický a štýlový záber tvorby oboch Ignatzov, 
ale aj Franza, Karla a Alexandra Feiglerovcov – najstaršieho a najmladšieho 
nositeľa staviteľskej tradície rodiny –, je v rámci obdobia tzv. dlhého 19. storočia 

Napísali o Feiglerovcoch 
Témou architektonického, staviteľského 
a umeleckého pôsobenia bratislavských 
Feiglerovcov sa od začiatku 20. storočia 
zaoberalo viacero bádateľov. Jeden z najstarších 
prameňov je nepublikovaný rukopis Ľudovíta 
Keménya, ktorý sa ako prvý pokúsil objasniť 
genealogické súvislosti feiglerovskej rodiny. 
I keď sa v niektorých údajoch mýlil, tento náčrt 
patrí k najdôležitejším archívnym zdrojom. 
Na jeho poznatky tvorivo nadviazala významná 
umenovedkyňa Gisela Leweke--Weyde. Zaoberala  
sa nielen históriou rodiny, ale aj architektonickým 
dielom oboch Ignatzov. Svedčia o tom publikované 
práce i jej poznámky, zachované v AMB, 
z ktorých je zrejmé, že sa komplexne venovala 
historickej architektúre Bratislavy. Jej ambícia 
zostaviť monografiu o meste a jeho pamiatkach 
však zostala nenaplnená. Dielo Feiglerovcov sa 
objavuje aj v prácach historikov architektúry 
a významných pamiatkarov manželov 
Menclovcov, ktorí načrtli stavebný obraz mesta 
a hradu v rovnomennej publikácii. 
Na uvedené práce nadviazala až silná generácia 
umenovedcov a historikov architektúry v 60. 
a 70. rokoch 20. storočia. Spomedzi nich možno 
spomenúť Eduarda Torana a predovšetkým 
práce Andreja Szőnyiho. Od čias Leweke-Weyde 
priniesol Szőnyi prvé komplexnejšie spracovanie 
života a diela bratislavskej rodiny staviteľov 
a architektov. Systematickým spôsobom v rámci 
skúmania historiografie architektúry 19. storočia, 
počnúc prelomom 60. a 70. rokov 20. storočia aj 
neskôr, sa témy tvorby Feiglerovcov dotýkali štúdie 
i monografie Eleny Lukáčovej. Boli zamerané 
nielen na jednotlivé typologické druhy, ale aj 
na štýlové premeny ich tvorivého spektra vrátane 
potenciálu industriálnej éry. 
Aktivity Feiglerovcov zaznamenáva aj maďarská 
odborná spisba, a to najmä v textoch Dénesa 
Komárika, priekopníka v skúmaní architektúry 
Rundbogenstilu na území Uhorska. Diela 
bratislavských tvorcov sú zastúpené jednak 
v prácach o stavebnom dedičstve konkrétnych 
lokalít a regiónov (Ostrihom), ale aj 
v prehľadových súhrnoch o architektúre  
19. storočia. 
Aj oblasť pamiatkovej starostlivosti prispela 
k poznaniu diela Feiglerovcov. V rámci 
mapovania historického architektonického fondu 
Bratislavy to boli práce historikov a pamiatkarov 
z Mestského ústavu ochrany pamiatok 
a Pamiatkového úradu, ktoré sa sústredili najmä 
na najohrozenejšie skupiny objektov – obytnú 
a priemyselnú architektúru či sepulkrálnu tvorbu. 
Tu treba vyzdvihnúť predovšetkým početné knižné 
práce a rozsiahle výskumy, ale aj ochranárske 
aktivity historičky Viery Obuchovej, ale aj Jany 
Šulcovej, Zuzany Ševčíkovej či Štefana Holčíka, 
ktoré prispeli nielen k spoznaniu stavebných dejín 
jednotlivých feiglerovských stavieb, ale i k určeniu 
ich pamiatkových hodnôt.   

(Zatloukal 2003, 13) oveľa širší. Keď sa teda spätne pozrieme na tvorbu bratislavských 
Feiglerovcov, je viac ako príznačné, že ich architektonické dielo kontinuálne 
premosťuje impozantne dlhú epochu. Štýlovo ju možno ohraničiť epilógom baroka 
a prológom klasicizmu cez romantizmus, historizmus, eklekticizmus až po prvé 
ohlasy moderny. Zákonite tak v ich tvorbe nachádzame mnohé aspekty, typické 
nielen pre bratislavskú architektonickú scénu. 

V tejto súvislosti sa možno iba stotožniť s myšlienkou Eduarda Torana, 
priekopníka v oblasti skúmania dejín architektúry 19. storočia na území Slovenska. 
Ten konštatoval, že: „históriu a súčasnosť spája veľmi závažný most – stavebná epocha 
19. storočia...“ (Toran 1958, 20 – 21). Stručne a výstižne tak postihol podstatu a prínos 
tejto etapy dejín architektúry pre dianie na architektonickej scéne aj v ďalšom 
období, naznačiac tiež obrovský potenciál tohto, ešte stále málo preskúmaného 
obdobia. 

Hranica medzi historickým a moderným či vízie modernosti – aj tieto fenomény 
spoluvytvárali výnimočnosť epochy, ktorá však najmä vďaka dominantne 
uplatňovaným modernistickým koncepciám historiografie architektúry ostávala 

Čo ukrývajú archívy

Primárnym zdrojom poznatkov o staviteľskej 
vetve rodiny bratislavských Feiglerovcov je 
pozostalosť v Archíve mesta Bratislavy (AMB, 

Feiglerovci). Počtom skromné, ale o to vzácnejšie 
listiny a písomnosti zhromaždené v osobných 
a cechových fondoch sa týkajú profesijno- 
-podnikateľského, spoločenského a dobročinného 
pôsobenia jednotlivých členov rodiny. 
Medzi archiváliami nájdeme aj výučný list 
kamenárskeho a murárskeho cechu  
z 25. októbra 1838, ktorý prináleží Ignatzovi ml. 
Z čias štúdií v nemeckom prostredí pochádzajú 
jeho štyri skicáre, ktoré vypovedajú o formovaní 
tvorivého kréda budúceho úspešného architekta. 
Vzácnym artefaktom je aj imatrikulačná 
listina Karla Feiglera z Kráľovskej bavorskej 
akadémie výtvarných umení (Koeniglich 
Bayerische Akademie der Bildenden Künste) 
z 9. decembra 1846 či daňové doklady z tehelne, 
ktorú od roku 1855 vlastnili Feiglerovci. Zbierka 
máp a plánov v AMB je tiež cenným zdrojom 
poznatkov o stavebných aktivitách. Tu sa popri 
mapových podkladoch nachádza aj výkresová 
dokumentácia k ich viacerým významným 
stavbám v meste, tento fond je však pre bádateľov 
dlhodobo neprístupný. Ďalšie dokumenty 
súvisiace s ich projekčnou i stavebnou činnosťou 
možno nájsť aj v iných archívnych, muzeálnych 
a pamiatkových inštitúciách nielen v Bratislave, 
ale aj v mestách, kde členovia rodiny pôsobili.
Najnovšie práce maďarských historikov (Sisa 

2013, resp. Szalai – Szalay 2012) odhalili doteraz 
nepoznanú šírku pôsobnosti Feiglerovcov a ich 
rodinné i pracovné väzby na Ostrihom. Tamojší 
primaciálny archív, ale aj archívy v Pécsi, Győri 
či vo Viedni ukrývajú ešte stále neobjavený 
nadregionálny rozmer architektonického diela 
bratislavských Feiglerovcov.

1|  Cisár Ferdinand V. ako zakladateľ kostola 
sv. Ladislava v Bratislave. SNG v Bratislave. 
Sebastian Majsch, 1846, plátno, olej

1|
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dlhodobo na okraji odborného záujmu. Až v posledných desaťročiach minulého 
storočia prehlbujúce sa bádania v tejto oblasti, ale i zvýšená pozornosť venovaná 
najmä biografickému výskumu, nastavili novú optiku nazeraniu na spomenutú 
tému. Táto poloha umožnila vnímať epochu dlhého storočia predovšetkým 
z pohľadu nesporných prínosov éry industrializácie do oblasti architektúry 
a urbanizmu. Patril k nim zrod moderného veľkomesta už v lone architektúry  
19. storočia, ale aj riešenie nových stavebných úloh v rozmanitej škále typologických 
druhov, overovanie závislostí formy a funkcie diela vo väzbe na otázku štýlu či 
inovácie v používaní nových konštrukcií, materiálov a technických možností 
v pozoruhodnom storočí, ktoré bolo po celý čas naklonené konštrukčným 
novinkám. Tieto charakteristické fenomény našli reflexiu nielen v tvorbe veľkých 
architektov z európskych centier, ktorí tvorili na našom území iba epizodicky, ale 
prejavili sa aj v dielach architektov a staviteľov, pôsobiacich dlhodobo v jednotlivých 
regiónoch. 

Keď teda budeme sledovať príbeh dejín architektúry 19. storočia na území 
Slovenska cez jeho tvorcov, je potrebné vnímať ho na pozadí širšieho politického, 
spoločenského a kultúrneho diania v habsburskej monarchii, respektíve v Rakúsko-
-Uhorsku so zreteľom na niekoľko základných fenoménov, postrehnuteľných 
v architektonickej tvorbe uvedeného obdobia. Patria k nim: 

•  zmena spôsobu školenia architekta, prechod od tradičnej cechovej výučby 
k modernému štúdiu na akadémiách a školách technického, polytechnického 
či umeleckého zamerania 

•  typologická rôznorodosť a s ňou súvisiaca rozmanitosť štýlov či pluralitný charakter 
klasických a romantických tendencií v architektúre

•  silné dedičstvo historických slohov minulosti ako imanentná vlastnosť nášho 
konzervatívneho architektonického prostredia i priestor na overovanie nových foriem

•  uplatnenie výdobytkov industriálnej éry v podobe progresívnych konštrukcií, 
materiálov a technológií ako dôležitý faktor vzniku modernej architektúry a novej 
estetiky stavieb

•  predvídavé spojenie projekčnej, staviteľskej a podnikateľskej zložky činnosti 
architekta ako základ prosperity v oblasti architektúry a stavebníctva

•  interaktívny dialóg architekt – objednávateľ ako progresívny prvok architektonickej 
tvorby a jej inovácie či sprostredkovateľ moderných trendov (Pohaničová 2008a, 24).

Nositeľom týchto charakteristických momentov sa stala aj tvorba a pozoruhodne 
dlhé pôsobenie staviteľskej vetvy rodiny bratislavských Feiglerovcov. Na jeho pozadí 
je možné vyrozprávať podstatu príbehu dejín architektúry 19. storočia so zreteľom 
na takmer všetky vyššie spomenuté fenomény našej a sprostredkovane i európskej 
architektonickej scény. 

Z novších prác si ako ucelená výpoveď o živote 
a diele Feiglerovcov, zameraná najmä na oboch 
Ignatzov, zaslúži pozornosť diplomová práca 
Zuzany Labudovej. K tejto téme sa vrátila aj 
v neskorších štúdiách, v ktorých sústreďuje 
pozornosť na vybrané typologické skupiny 
ich rozsiahleho diela. V radoch prác venovala 
pozornosť širokospektrálnemu  pôsobeniu 
Feiglerovcov na architektonickej scéne 
19. storočia aj Jana Pohaničová. V dvoch 
monografiách či v špecializovaných štúdiách, 
ktoré publikovala i v zahraničí, fenomén diela 
Feiglerovcov predstavuje ako neoddeliteľnú 
súčasť architektonického obrazu 19. storočia 
na Slovensku v kontexte širších súvislostí. Roku 
2010 v spolupráci s Petrom Miklošom a so 
Spolkom architektúry Slovenska zorganizovali 
vedeckú konferenciu k životným jubileám dvoch 
Ignatzov, z ktorej vzišiel aj zborník Architektúra 
Bratislavy a Feiglerovci. 
Uhorský i stredoeurópsky rozmer osobností 
našej architektonickej scény dlhodobo sledujú 
najmä práce umenovedkyne Dany Bořutovej 
a jej žiakov. Patrí k nim aj Peter Buday, ktorý sa 
sakrálnemu a sepulkrálnemu dielu Feiglerovcov 
venoval nielen v diplomovej práci, ale i v rámci 
spolupráce na architektonicko-historických 
výskumoch, v článkoch, štúdiách i vo svojej 
dizertačnej práci (školiteľka Jana Pohaničová), 
mapujúcej architektonickú a umeleckú tvorbu 
na našich historických cintorínoch.

1|  Výročie striebornej svadby Jozefa  
a Hermíny Palugyayovcov. Galéria mesta 
Bratislavy. Eduard Majsch, olej, 1898 1|
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„Francúzskou revolúciou sa začína nová etapa, počas ktorej došlo sprvu k zatvoreniu 
akadémií ako dvorných inštitúcií, aby neskôr ako osvedčené a nenahraditeľné zariadenia 
moderného štátu opäť povstali pod svojím starým alebo novým menom, avšak už 
v otvorenejšej podobe“ (Grasskamp 2010, 9).

Prelínanie tradičnej a modernej línie v príprave na povolanie architekta v prvej 
polovici 19. storočia patrilo k charakteristickým črtám architektonického vzdelávania 
v širšom európskom priestore, územie habsburskej monarchie nevynímajúc. 
V edukačnom profile budúceho architekta či staviteľa tak postupne popri tradičnej 
cechovej výučbe u majstra, zbieraní skúseností na povinnej vandrovke, zavŕšenej 
vypracovaním majstrovskej práce a získaním výučného listu, našlo uplatnenie aj 
následné štúdium architektúry na novovzniknutých akadémiách. Tie sa nachádzali 
iba vo veľkých umeleckých centrách, nuž mladým adeptom na toto povolanie 
nezostávalo nič iné, iba sa vybrať za vzdelaním do blízkej Viedne či na novovzniknuté 
akadémie a technické i polytechnické školy najmä v nemeckom prostredí. Tu získali 
nové impulzy a skúsenosti, ktoré potom uplatnili v rámci svojho pôsobenia doma, 
v regiónoch. Touto cestou sa vydali aj cieľavedomí Feiglerovci. 

Keď sa pozrieme na spôsob prípravy na profesiu architekta u jednotlivých 
členov rodiny, zaznamenáme uplatnenie práve takejto schémy a spájanie 
tradičných aj moderných momentov v procese vzdelávania ako jedného z hlavných 
predpokladov na zvládnutie náročných architektonických úloh. Na počiatku však 
stálo kvalitné školenie. Jeho základom sa stalo bravúrne ovládnutie stavebného 
remesla a absolvovanie cechových skúšok či architektonickej praxe u najstarších 
príslušníkov dynastie, doplnené kvalitným akademickým vzdelaním príslušníkov 
strednej a najmladšej generácie rodiny.

Najstarší nositeľ tohto povolania medzi bratislavskými Feiglerovcami Franz 
„vyučil sa murárskemu remeslu, stal sa predákom u bratislavského stavebného majstra 

Vzorkovník – Musterbuch
Štyri skicáre Ignatza Feiglera ml., zachované 
v rodinnej pozostalosti, vznikli v rokoch 1841 
– 1843. V tomto období zaznamenávame 
jeho pobyt v nemeckom prostredí, zahŕňajúci 
i štúdium na mníchovskej akadémii. Kresby, 
skice či odkreslené plány budov sústredené 
v skicároch odrážajú mnohorakosť štýlov, 
charakteristický jav vtedajšieho európskeho 
architektonického diania. Objavujú sa 
na nich klasicistické, antické a renesančné 
motívy, ale aj stredoveké inšpirácie, detaily 
tvaroslovných prvkov či nákresy vtedy 
moderných stavieb významných architektov 
ako Friedricha Schinkela i Lea von Klenzeho, 
ktoré svedčia i o vplyve schinkelovskej berlínskej 
architektonickej školy na budúceho architekta. 
Medzi kresbami nájdeme aj dobovo aktuálne 
diela rôznych typologických druhov z Mníchova 
a z Berlína často s prvkami Rundbogenstilu, 
ktorý cez osobnosť Friedricha von Gärtnera 
našiel zaujímavú reflexiu v neskoršej samostatnej 
tvorbe Ignatza ml.

menom Franz Römisch a pracoval na stavbe kráľovského paláca“ (AMB, Kemény). Tradičnú 
cechovú výučbu absolvoval aj jeho syn Ignatz st., ktorý svoje pôsobenie začal 
u bratislavského staviteľa Antona Danka, aby potom strávil vandrovnícke roky 
v Bavorsku, Bádensku vo Viedni a Württembersku. Ešte pred rokom 1818 praxoval 
u Jozefa Kornhäusela, popredného architekta viedenského klasicizmu. Na ceste 
k úspechu v odbore architektúry však Ignatz st. musel ešte v zmysle tradičnej 
cechovej výučby absolvovať majstrovskú skúšku – bol ňou projekt mestského  
paláca – až potom ho prijali do murárskeho cechu. V magistrátnom protokole  
z 13. decembra 1818 môžeme čítať zápis nasledovného znenia: „Majúc na zreteli, 
že tento suplicant (Ignatz Feigler st.) sa vyučil riadne tejto profesii, predpísané roky 
putovania splnil a zatiaľ viedol mravnú životnú púť aj priniesol uspokojujúce dôkazy 
o svojich teoretických a praktických vedomostiach a viaceré roky pracoval pri miestnych 
majstroch, na základe čoho mu budú udelené občianske a majsterské práva.“ (AMB, Kemény)

Ako sa neskôr ukázalo, práve viedenský pobyt a skúsenosti, ktoré Ignatz st. 
získal prácou v ateliéri chýrneho profesora tamojšej akadémie, najvýraznejšie 
ovplyvnili formovanie jeho klasicistického tvorivého kréda. Účelový pragmatizmus 

Výučný list Ignatza Feiglera ml., ktorý  
získal od kamenárskeho a murárskeho  
cechu 25. októbra 1838 v Bratislave.
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kvality jeho architektonickej tvorby nikdy neprekročil tieň svojho najstaršieho brata.
Alexander, najmladší z dynastie Feiglerovcov, takisto v zmysle modernej 

prípravy na povolanie architekta absolvoval akademické štúdiá na prestížnych 
európskych architektonických školách. „Štúdium začal v roku 1872 – 1873 
v Budapešti, na Kráľovskej Jozefovej univerzite (Királyi József Műegyetem), pokračoval  
vo Viedni na Akadémii výtvarných umení v odbore architektúra, kde bol v roku  
1876 – 1877 študentom Theophila Hansena. V štúdiu pokračoval v Berlíne a dokončil ho 
v Mníchove. Po skončení univerzitného štúdia strávil rok na študijnom pobyte v Paríži,“ 
(Szalai – Szalay 2012, 130). Kvalitné vzdelanie sa aj u neho stalo základom pre vlastnú 
tvorivú činnosť a vstup do stavebného podnikania, keď po boku strýka Ignatza ml. 
pôsobil v rodinnej firme Feiglerovcov a neskôr mal svoju vlastnú firmu. Okrem 

či utilitárnu strohosť jeho stavieb možno považovať za produkt viedenského 
školenia u tohto popredného predstaviteľa neskorého klasicizmu.

Ignatz ml., jednoznačne najúspešnejší bratislavský architekt a stavebný 
podnikateľ druhej polovice 19. storočia, absolvoval na začiatku rovnakú schému 
prípravy na svoje budúce povolanie ako jeho otec. Tak ako kázala tradícia, vyučil 
sa murárskemu remeslu a absolvoval cechové skúšky. Výučný list kamenárskeho 
a murárskeho cechu získal 25. októbra 1838. Predpokladáme, že mal za sebou 
aj vandrovnícke roky a stavebnú prax a po nej v rokoch 1839  –  1842 študoval 
na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. Odbor architektúry absolvoval 
s ocenením a získal i ročné štipendium rakúskeho cisára. Dňa 27. apríla 1843 sa 
zapísal na štúdium architektúry na mníchovskej akadémii. Bol jedným zo siedmich 
študentov z územia Slovenska v histórii tejto inštitúcie vôbec (Bořutová 2010, s. 18, 20).  
A hoci tu pobudol len rok, vplyv školy a jej riaditeľa, architekta Friedricha von 
Gärtnera, mali pre tvorbu Ignatza st. rozhodujúci význam. 

O hĺbke stopy, ktorú v mladom študentovi zanechalo práve nemecké prostredie, 
svedčia aj štyri skicáre, ktoré sa zachovali v rodinnej pozostalosti. Kresby v skicároch  
zhotovil pravdepodobne ako akademické úlohy a zadania ešte počas štúdií. Neskôr 
mu tieto skice a nákresy slúžili ako vzorkovník – Musterbuch – pre tvorivú činnosť 
v ďalšom období (Labudová 1998, 21 – 44). Dlho v nej dominoval vplyv Friedricha 
von Gärtnera, vedúcej osobnosti mníchovskej akadémie spojenej s nástupom 
Rundbogenstilu. V tejto súvislosti možno uviesť rad výnimočných profánnych 
i sakrálnych stavieb, ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť rozmanitého štýlovo- 
-typologického spektra Ignatza ml. Patrila k nim budova krajinskej nemocnice 
(1858 – 1864), stanica železnice pre parnú trakciu (1871), kláštor a kostol 
kapucínov (prestavba a úprava 1860 - 1861), synagóga ortodoxných (1864) či 
dve rozlúčkové  kaplnky na Ondrejskom cintoríne (1861 – 1862) i Evanjelickom 
cintoríne pri Kozej bráne (1868), všetky v Bratislave. 

Krátkodobo sa venoval štúdiu architektúry i Franz, mladší brat Ignatza ml. 
Pramene uvádzajú, že v rokoch 1841  –  1842 študoval architektúru 
na Technische Hochschule vo Viedni. Vzťah k umeniu a kamenárskemu remeslu 
však u neho zrejme prevládol, keďže sa stal vyhľadávaným majstrom kamenárom 
s pôsobnosťou v Bratislave a jej okolí.

Aj Karl Feigler získal akademické vzdelanie na rovnakej škole ako jeho 
najstarší brat Ignatz ml. Podľa matričných záznamov mníchovskej akadémie sa 
dňa 11. mája 1846 zapísal na štúdium architektúry. O niekoľko mesiacov, presne 
9. decembra 1846, bol na tejto inštitúcii aj slávnostne imatrikulovaný. Dokladá 
to listina z Koeniglich Bayerische Akademie der Bildenden Künste, zachovaná 
v rodinnej pozostalosti. Po ukončení štúdií (nevieme presne, kedy získal diplom) 
sa vrátil do rodného mesta, kde žil a pôsobil. A hoci sa stal zámožným a váženým 
obyvateľom Bratislavy, ba dokonca i úspešným stavebným podnikateľom, z pohľadu 

Ovplyvnili tvorivé krédo 
Jozef (Joseph) Kornhäusel (*1782 – †1860 
Viedeň) získal stavebné vzdelanie u svojho 
otca – staviteľa Johanna. Od roku 1807 bol 
členom viedenskej akadémie. V roku 1812 sa stal 
stavebným riaditeľom na panstvách kniežaťa 
Jana II. z Lichtensteinu. K jeho prácam z rokov 
1812 – 1813 patrili: Dianin chrám v Bořím lese 
pri Ledniciach, kolonáda pri Valticiach, zámočky 
Pohansko a Lány pri Břeclavi. Neskôr pôsobil 
vo Viedni, kde vytvoril komorné diela – bránu 
areálu paláca Lichtensteinovcov vo Viedni, 
ale aj väčšie projekty, napr. obytné a verejné 
budovy, architektonické diela navrhoval 
aj v kúpeľoch v Badene. V rokoch 1816 až 
1819 podľa jeho projektov postavili medzi 
Lednicami a Valticami niekoľko chrámových, 
zámockých a hospodárskych objektov. V rokoch 
1813 – 1817 sa zaoberal návrhmi kniežacej 
hrobky vo Vranove pri Brne. Po študijnej ceste 
v Taliansku, Francúzsku a Švajčiarsku odišiel 
zo služby u Lichtensteinovcov. V nasledujúcom 
období pracoval na úpravách moravských 
zámockých areálov. Navrhoval aj divadlá 
v Badene a na viedenských predmestiach – 
Hietzingu a Jozefstadte, neskôr v Olomouci 
a Těšíne. K jeho vrcholným dielam patrí zámok 
Weilburg pri Badene. Podstatnú časť jeho tvorby, 
v ktorej neskôr dospel až k funkcionalistickej 
jednoduchosti, predstavujú viedenské obytné 
nájomné domy a vily (Zatloukal 2003, 94). Svojou 
tvorbou ovplyvnil sprostredkovane – cez osobu 
Ignatza Feiglera st. – aj architektúru obytných 
nájomných domov v Bratislave. 

Friedrich von Gärtner (*10. 12. 1791 Koblenz 
– † 21. 4. 1847 Mníchov) sa pri výbere povolania 
vydal po stopách svojho otca. Od roku 1804 
študoval architektúru na akadémii v Mníchove, 
v Paríži (1812), kde bol žiakom Ludwiga 
Persiusa, a v Taliansku (1814). Roku 1819 prijal 
profesúru na mníchovskej akadémii a roku 
1822 sa stal umeleckým riaditeľom továrne 
na porcelán v Nymphenburgu. Spolu s Leom von 
Klenzem bol dvorným architektom Ľudovíta I. 
Bavorského. Od roku 1842 pôsobil vo funkcii 
riaditeľa mníchovskej akadémie a tvoril v duchu 
Rundbogenstilu nielen v oblasti sakrálnej 
architektúry (Ludwigskirche v Mníchove), ale aj 
pri návrhoch verejných budov. Monumentálny 
koncept bibliotéky Bayerische Staatsbibliothek 
v Mníchove (1831 – 1841) s prvkami 
románskeho slohu a florentského quattrocenta  
sa stal príkladom univerzálneho použitia tohto 
štýlu. Ten inšpiroval aj mladého Ignatza Feiglera 
ml., ktorý v tom čase  študoval na tamojšej 
akadémii. 

Zo skicára Ignatza Feiglera ml.
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váženého postavenia v profesijných združeniach a spolkoch nadobudol renomé 
úspešného architekta a stavebného podnikateľa po návrhoch a realizácii mnohých 
významných stavieb, ktoré prekročili horizont regionálne pôsobiaceho architekta. 

Alexandrov syn Franz, absolvent Technische Hochschule v Mníchove, zomrel 
skôr ako jeho slávny otec a o jeho pôsobení v odbore nemáme zatiaľ žiadne údaje. 

Z uvedeného prehľadu absolvovaných škôl jednotlivých členov rodiny vyplýva, 
že v spôsobe architektonického školenia Feiglerovcov sa odrážali aktuálne, moderné 
európske trendy výučby architektúry. Smerovali od tradičnej cechovej výučby 
k štúdiu na akadémiách až k technickým školám, ktoré absolvovali najmladší 
príslušníci dynastie. Zaujímavým prvkom v tomto procese sa javí aj dosah vplyvu 
vážených pedagógov na svojich žiakov. V tomto smere sa ako rozhodujúce ukázali 
podnety z nemeckého prostredia a kľúčovú úlohu tu zohrali dve výrazné osobnosti 
európskej architektonickej scény Jozef Kornhäusel a Friedrich von Gärtner. Nemenej 
dôležitým faktom sa však stalo i to, ako dokázali tieto impulzy mladí Feiglerovci 
absorbovať a varírovať vo svojej tvorbe. Napokon sa predsa len vydali vlastnou cestou, 
ktorá bola výsledkom vyváženého spojenia importovaných vplyvov i domácich 
stavebných tradícií. Ich tvorba bola zákonite bohatá na rozmanitosť typologickej 
škály i štýlové modusy. Niekedy to boli náhody, ktoré ich doviedli k jednotlivým 
zákazkám, no väčšinou museli vynakladať cieľavedomé úsilie a uplatniť svoj talent 
a vedomosti, aby kvalitou svojej práce a predkladanými návrhmi oslovili široký okruh 
stavebníkov a uspokojili ich rastúce požiadavky.

1|  Alexander Feigler, jeden z najproduktívnejších 
architektov Bratislavy na prelome storočí

2|  Zo skicára Ignatza Feiglera ml.

3|  Imatrikulačná listina Karla Feiglera 
z mníchovskej akadémie

1|

2| 3|
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Úspech  
v podnikaní

Bratislava, z pohľadu dobových európskych relácií stredne veľké mesto, 
v období celého 19. storočia zastávala dvojakú pozíciu. Zároveň bola regionálnym 
centrom aj mestom na periférii vo vzťahu k dvom hlavným mestám monarchie, 
Viedni a Budapešti. Koncom 19. storočia, a najmä po roku 1900, začínajú silnieť 
snahy o vytvorenie obrazu „západnej bašty Uhorska“. Znakom tejto tendencie 
silne rezonujúcej v miestnej tlači bol príchod nových úradov, škôl – medzi nimi 
aj Alžbetínskej univerzity, spolkov a združení, ktoré mali podčiarknuť „uhorský“ 
charakter jazykovo a kultúrne prevažne nemeckého sídla. 

Napriek tomu, že Bratislava stratila status hlavného mesta krajiny, odstraňovanie 
hradieb koncom 18. storočia vytvorilo priaznivé predpoklady pre jej stavebný 
rozvoj v nasledujúcom storočí. Fenomén priemyselnej revolúcie a industriálna éra 
spolu s výhodnou geografickou polohou postupne vytvorili vhodné podmienky 
aj pre stavebné podnikanie. Tu sa otvorilo nevídané pole pôsobnosti predovšetkým 
pre tých, ktorí vnímali dôležitosť spojenia projekčnej, staviteľskej a podnikateľskej 
zložky v činnosti architekta staviteľa, ako jedného z najdôležitejších predpokladov 
presadenia sa v silnejúcej konkurencii v stavebníctve počas dlhého 19. storočia. 
Jednoznačnými priekopníkmi sa v tomto smere stali dvaja Ignatzovia – otec a syn 
Feiglerovci, a neskôr aj najmladší z rodiny architektov a staviteľov Alexander. 

Potrebu komplexného prístupu k architektonickej činnosti si veľmi dobre 
uvedomoval už Ignatz st., ktorý položil základy rodinného podnikania. On i jeho 
syn Ignatz ml. získali rad prestížnych súkromných i mestských objednávok aj 
vďaka tomu, že ponúkali svojim klientom nielen projekty, ale aj realizáciu stavieb. 
Z tohto dôvodu veľmi prezieravo investovali aj do kúpy stavebných podnikov, 
prevádzkovali obchody so stavebným materiálom a kamenárske dielne. Stavebnú 
firmu preukázateľne vlastnili obaja Ignatzovia i najmladší Alexander. 

O Ignatzovi ml. pramene uvádzajú, že „... keď pochodil Taliansko a Francúzsko, 
vstúpil do otcovho podniku a stal sa na tri desaťročia najplodnejším projektantom 
v Bratislave“ (Szőnyi 1964, 23). Zabehnutý rodinný podnik prevzal po otcovej smrti 
(1847). Pramene uvádzajú, že od päťdesiatych rokov mal už Ignatz ml. svoju vlastnú 

Mohli im konkurovať
Na súdobej architektonickej scéne na území 
Slovenska i samotnej Bratislavy nebolo veľa 
takých úspešných architektov podnikateľov, 
akými boli Feiglerovci. A hlavne, žiadna z firiem 
nepodnikala v tejto oblasti tak dlho a s takou 
prosperitou. Od šesťdesiatych rokov 19. storočia 
rozbehli stavebné podnikanie na podobnom 
princípe v Košiciach Jakabovci. Dve generácie 
architektov na čele s Petrom Jakabom popri 
architektonickej činnosti investovali aj do kúpy 
stavebných podnikov. Od roku 1878 vlastnili 
parnú tehelňu, obchod so stavebným materiálom 
a patrili k najvyhľadávanejším producentom 
keramických výrobkov. Konkurovala im rodina 
Répászkych. Michal Répászky študoval podobne 
ako Ignatz ml. na mníchovskej akadémii 
a jeho rodina vlastnila v Košiciach stavebnú 
firmu i s tehelňou. Spolu s Jakabovcami patrili 
k najúspešnejším architektom s podnikateľským 
potenciálom v širokom okolí. V Bratislave sa 
na podobnú cestu vydala firma Kittler & Gratzl, 
keď Ferdinandovi Kittlerovi k podnikateľským 
úspechom dopomohla spolupráca s inžinierom 
Karolom Gratzlom. Prezieravým spojením 
profesie architekta a stavebného podnikateľa 
firma plne využila priestor, ktorý sa jej 
na sklonku 19. storočia otvoril v súvislosti 
s územným rozvojom Bratislavy. Postavili 
rad obytných domov a víl v oblasti Palisád, 
na dnešnej Štefánikovej a Štúrovej ulici. Vari ako 
jediná firma v Bratislave dokázali konkurovať 
Feiglerovcom kvalitou architektúry i množstvom 
realizovaných stavieb. (Lukáčová - Pohaničová 2008, 

164 – 165)
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stavebnú firmu (Labudová 1998, 11). Od roku 1855 bol zároveň i majiteľom tehelne. 
Na tento fakt poukazuje listina z rodinnej pozostalosti, daňový doklad týkajúci 
sa tejto nehnuteľnosti (AMB, Feiglerovci). Z archívnych zápisov sa však nedozvedáme, 
kde tento objekt stál a ako dlho sa nachádzal vo vlastníctve Feiglerovcov. Jeden 
z prameňov uvádza, že riaditeľom rodinnej tehelne bol Franz Feigler, Ignatzov 
mladší brat (Szalai – Szalay 2012, 129). Od roku 1876 mal podľa firemného registra vlastnú 
stavebnú firmu so sídlom v Bratislave aj Karl Feigler. Podnikateľské portfólio rodiny 
dopĺňala stavebná firma s obchodným názvom Alexander Feigler, Architect und Bau-
meister, sídliaca na bývalom Sennom námestí 9 v Bratislave (Labudová 1998, 11 – 12, 106).

Materiálovo-technické zázemie stavebného podnikania Feiglerovcov tak 
výraznou mierou prispelo ku komplexnosti služieb, ktoré popri projektovaní 
poskytovali svojim investorom a mecenášom. Tento moderný prístup k podnikaniu 
im priniesol zaslúžené úspechy a viac ako polstoročie trvajúcu prestíž v oblasti 
stavebníctva nielen v Bratislave, ale aj v širšom okolí. Kvalita ich vlastných 
architektonických návrhov a realizovaných stavieb priniesli ovocie aj v podobe 

Kaštieľ v Rusovciach na skici  
Ignatza Feiglera ml. 
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prosperujúcemu podniku Feiglerovcov. 
O štyridsať rokov neskôr, keď sa už Ignatz Feigler ml. aj so svojím mladým 

synovcom Alexandrom venovali zväčša iba realizácii stavieb a stavebnému 
podnikaniu, postavili podľa plánov vyhľadávaných architektov celého radu 
divadelných budov v Európe od Zürichu po Rijeku Ferdinanda Fellnera 
a Hermanna Helmera mestské divadlo v Bratislave. Projekt predložil 
mestu na schválenie 7. júla 1884 Ferdinand Fellner a už o dva roky, presne 
22. septembra 1886, Pressburger Zeitung priniesli správu „o výnimočnostiach 
divadelnej architektúry, ktorej staviteľmi boli Ignatz a Alexander Feiglerovci“  
(Pohaničová, 2008a, 30).
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stavebnododávateľskej činnosti, keď sa na nich začali s dôverou obracať a zverovať 
im realizáciu svojich stavieb i kozmopolitne pôsobiaci architekti z centier, ktorí 
pre svojich mecenášov, či už z radov súkromníkov, alebo na objednávku mesta, 
navrhovali v Bratislave a jej okolí viaceré významné stavby. 

Z tohto okruhu feiglerovského portfólia možno vybrať dve výnimočné 
realizácie. Tou prvou sa stala prestavba kaštieľa v Rusovciach. Na pamätnej listine 
z 11. júna 1843, spísanej v Rusovciach pri príležitosti symbolického kladenia 
základného kameňa výstavby prvého neogotického kaštieľa v Uhorsku,  
sa nachádza aj podpis Ignatza Feiglera st. Reprezentuje tu firmu, ktorá stavbu 
pre grófa Emanuela Zichy-Ferrarisa realizovala. Viaceré kvalitné návrhy a realizácie, 
ktoré mal v tom čase Ignatz st. už za sebou, tak rozhodli o tom, že stavebné práce 
na kaštieli v Rusovciach zveril Franz Beer, dvorný architekt Schwarzenbergovcov, 

1|  Daňový doklad, týkajúci sa tehelne 
Feiglerovcov v Bratislave

2|  Mestské divadlo, dnes Historická  
budova Slovenského národného  
divadla v Bratislave

1|

2|
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Dilema  
štýlu

Devätnáste storočie prinieslo architektom celý rad nových výziev, ktoré našli 
odozvu v architektonickom i urbanistickom obraze našich sídiel. Rastúce nároky 
na architektúru, spojené s prílivom obyvateľstva do miest, si vyžiadali popri 
tradičných druhoch aj výstavbu nových typov stavieb, odrážajúcich potreby 
meniacej sa sociálnej štruktúry obyvateľstva. Tento stav si vyžadoval pružnú 
reakciu na nové funkčné požiadavky mesta, čo sa odrazilo aj v typologickej 
a štýlovej pestrosti architektonického obrazu Bratislavy s osobitou vnímavosťou 
i k moderným podnetom éry industrializácie. Jej stavebný rast podmieňovali viaceré 
priaznivé faktory, ku ktorým patrili: mimoriadna geografická poloha so statusom 
križovatky vplyvov, blízkosť centier monarchie, Viedne aj Budapešti, ako i ďalšie 
aspekty. Medzi ne možno zahrnúť čulý hospodársky, spoločenský a kultúrny život, 
ale aj nebývalý rozvoj dopravy a priemyslu, zaznamenaný najmä v druhej polovici 
19. storočia. Bratislava tak zároveň poskytla architektom, staviteľom i stavebným 
firmám mimoriadne širokú škálu objednávateľov, čo sa zákonite odrazilo 
v typologickej a štýlovej pestrosti architektonického obrazu mesta s prvkami 
moderného urbanizmu.

V portfóliu prác Feiglerovcov tak okrem tradičných typov stavieb, ako boli 
sakrálne a sepulkrálne stavby, vily a mestské paláce či župné domy a radnice, našli 
miesto aj úplne nové a s modernou estetikou spojené typologické druhy – obytné 
nájomné domy, nemocnice a školy, priemyselné i dopravné stavby. Rozmanitosť 
feiglerovských diel zákonite priniesla aj širokú škálu slohových a štýlových premien, 
pre ktorú bolo charakteristické vzájomné prelínanie klasických a romantických 
podnetov, čo bol jav postrehnuteľný aj v širšom európskom kontexte. Aj tu 
Feiglerovci tvorili v duchu aktuálnych dobových trendov, pričom zachytávali dianie 
na európskej architektonickej scéne. Nové úlohy im zákonite priniesli aj otázku 
voľby štýlu, ale vyrovnali sa s ňou pozoruhodne moderným spôsobom (Lukáčová – 

Pohaničová 2008, 83).
Ignatza Feiglera st. možno aj vďaka jeho viedenskému školeniu označiť 

za klasicistu. S výnimkou raných prác, ako bola napr. kaplnka na Hlbokej ceste 

v Bratislave (1824), tvoril výhradne v duchu klasicizmu a empíru. Jeho vrcholným 
dielom, reprezentujúcim sloh prísnosti a poriadku, sa stal komplex špitála a kostola 
sv. Ladislava v Bratislave (1830 – 1831). Až na sklonku svojho pôsobenia sa stretáva 
i s romantickými tendenciami, ktoré reprezentovala prestavba neogotického 
kaštieľa v Rusovciach realizovaná pod jeho vedením (1841 – 1843). Aj v návrhu 
fasád obytných domov na Dunajskom nábreží (1847) – v poslednej práci, ktorej 
dokončenia sa už nedožil, sa objavili prvky klasicizujúceho romantizmu. 

V tom čase už v rodinnej firme s otcom pôsobil aj Ignatz ml. Ten pod vplyvom 
nemeckých štúdií a ciest po Európe vnáša do tvorby nové impulzy i v otázke 
štýlu. Bol to najmä Rundbogenstil, ktorý Ignatz ml. ako prvý uvádza na našu 
architektonickú scénu. Prejavil sa predovšetkým na návrhoch Krajinskej nemocnice 
v Bratislave (1858 – 1864) a stredoveké slohy a okrúhle formy Rundbogenstilu 
neskôr naplno vyzneli v jeho návrhoch sakrálnej i sepulkrálnej architektúry. 

Romantickým vplyvom sa nevyhol ani pri rekonštrukciách a obnove pamiatok 
v podobe návrhov na neogotickú prestavbu bratislavskej radnice (1859) či prístavbe 

1|

2| 3|

1|  Neorenesančné tvaroslovie paláca 
Dessewffyovcov v Bratislave

2|  Neogotické variácie zo skicára  
Ignatza Feiglera ml.

3|  Mestská plynáreň v Bratislave  
na dobovej fotografii 



39

radnej siene na jej nádvorí (1867). Inú štýlovú polohu Ignatza ml. predstavujú 
od sedemdesiatych rokov 19. storočia obytné nájomné domy, mestské paláce 
a vily s typickými neorenesančnými i ranoeklektickými fasádami. Tu si pozornosť 
zasluhujú také stavby ako obytný dom Enea Graziosa Lanfranconiho (1876 – 1877) 
či Palugyayov palác (1872 – 1873), obe v Bratislave. Šírku jeho štýlového záberu 
završuje priekopnícky dizajn prvých dopravných a priemyselných stavieb v meste. 
Tak pri výstavbe železničnej stanice pre parnú trakciu (1871) či Rothovej Patrónky 
(1873) aplikoval prvky racionalizmu a progresívne konštrukcie a materiály.

Karl Feigler, najmladší zo synov Ignatza st., pri návrhoch obytných domov 
nevyšiel zo zaužívaného klišé historizujúceho tvaroslovia. Zaujímavý je jeho projekt 
budov bratislavských plynární (1855) s prvkami racionalizmu a gotizujúcim 
tvaroslovím. 

Najmladší z rodu, Alexander, tvoril spočiatku v duchu eklekticizmu 
a historizmov, no zároveň jeho tvorba odrážala už aj prvky moderny. Tak ako 
jeho strýko Ignatz ml., aj Alexander bol otvorený voči novinkám v oblasti nových 
konštrukcií a materiálov, ktoré jeho industriálnym stavbám dodávali esprit 
výnimočnosti. 

Zdá sa tak, že rôznorodosť inšpirácií, dedičstvo historických slohov, ale 
i modernosť v otázke štýlu, neboli Feiglerovcom cudzie. Najmä v súvislosti s tvorbou 
Ignatza ml. a Alexandra Feiglera tak môžeme hovoriť o eklekticizme, ktorý vypovedá 
o bravúrnej znalosti slohov z minulosti a tiež o pragmatickosti koreniacej v záujme 
o aktuálne dobové trendy v otázkach voľby štýlu s prihliadnutím na typologický 
druh. Ich tvorba predstavuje panoptikum slohových a štýlových inšpirácií na širokej 
škále typologických druhov stavieb, čo bol jav príznačný najmä pre architektov 
druhej polovice 19. storočia. Pre nich sa schopnosť ovládať slohový aparát z dôb 
minulých stala každodennou potrebou tak, ako to výstižne charakterizoval aj César 
Daly: „Pre historizmus je celá minulosť umeleckou zásobárňou, z ktorej je možné deň čo 
deň podľa potreby a nálady vyňať, čo je potrebné, alebo zdá sa prijateľné. Pre architektov 
je historizmus motívmi preplnená umelecká mapa minulosti...“ (Mignot 1994, 156).
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Architektúra  
s víziou modernosti 

Popri dileme štýlu, ktorá architektov sprevádzala celým 19. storočím, aktuálnou 
otázkou sa stala aj inovácia zaužívaných dispozičných riešení a konštrukčných 
schém najmä v súvislosti s nástupom nových typologických druhov stavieb. Tu 
cesta symbolicky viedla od liatiny po železobetón. Boli to práve stavitelia z rodiny 
Feiglerovcov, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o priekopnícke použitie 
liatinových a priehradových oceľových konštrukcií v bratislavskej architektúre, 
aby neskôr, vďaka dlhému pôsobeniu na našej architektonickej scéne, uvádzala 
do praxe aj prvé železobetónové konštrukcie. 

Dovoľovalo to nielen priaznivé hospodárske a podnikateľské prostredie v meste 
a dostatok zámožných i prezieravo zmýšľajúcich investorov a mecenášov, ale 
aj vnímavosť k podnetom industriálnej éry zo strany architektov či ich odvaha 
experimentovať pri používaní nových konštrukcií a materiálov. Tie sa uplatnili 
v rámci širokého typologického spektra. Neboli to však iba dopravné a priemyselné 
stavby. Výhodné fyzikálne a statické vlastnosti liatiny a neskôr oceľových 
konštrukcií Feiglerovci využili aj v obytnej a sakrálnej architektúre či pri návrhoch 
školských i nemocničných stavieb. 

Ignatz st. sa zoznámil s prednosťami liatinových konštrukcií iba sprostredkovane 
ako stavebný podnikateľ, keď pod jeho vedením realizovali neogotickú prestavbu 
kaštieľa v Rusovciach (1841 – 1843). Franz Beer, projektant prestavby a prominentný 
architekt aristokratických kruhov v habsburskej monarchii navrhol ako súčasť 
nosnej konštrukcie v salle terene kaštieľa liatinové stĺpy. Zaujímavý je i fakt, že sa 
touto konštrukciou inšpiroval gróf Ján Keglevich, stavebník neogotického kaštieľa vo 
Veľkých Uherciach (1844 - 1850), ktorý patril k pokrokovo orientovaným investorom 
a bol naklonený novinkám v otázke štýlu i konštrukcií. Dokonca požiadal svojho 
architekta Aloisa Pichla, aby Rusovce navštívil a stretol sa i s realizátorom prestavby, 
staviteľom Feiglerom. Zmienil sa tiež o spomenutej konštrukčnej novinke a liatinu 
zvolil aj pri stavbe vlastného sídla. Podrobnosti si môžeme prečítať vo vzácne 
zachovanej osobnej korešpondencii grófa Keglevicha s jeho architektom  
(Pohaničová 2008 a, 30 – 31).

2 ARCHITEKTÚRA DLHÉHO  
STOROČIA A FEIGLEROVCI

O tri desaťročia neskôr použil oceľové konštrukcie v obytnej architektúre 
aj najúspešnejší z Feiglerovcov Ignatz ml. Vtedy na architektonickú scénu 
nastupoval eklekticizmus, takmer programovo spojený aj s novou estetikou kovu. 
Tento impulz sa prejavil v podobe zaujímavej strešnej konštrukcie z oceľových 
oblúkových priehradových nosníkov na obytnom nájomnom dome talianskeho 
inžiniera Enea Graziosa Lanfranconiho (1876 – 1877). Zakúpil ju sám investor 
na svetovej výstave vo Viedni a Ignatz Feigler ml. ňou zastrešil spomenutý obytný 
nájomný dom.

Ešte skôr však Ignatz ml. využil prednosti liatiny v sakrálnej architektúre. 
Aj v tomto prípade prišiel podnet z Nemecka, kde architekt Otto Simonson, žiak 
Gottfrieda Sempera, priekopnícky použil liatinu v židovskej sakrálnej architektúre. 
Jej dekoratívnosť a vhodné statické vlastnosti využil v interiéroch synagógy v Lipsku 
(1855). O desaťročie neskôr Ignatz ml. pozoruhodným spôsobom navrhol liatinové 
stĺpy ako podporný prvok – nosníky pre dve podlažia galérií v bratislavskej 
synagóge ortodoxných na Zámockej ulici (1864), postavenej v orientálnom štýle. 
Práve táto typologická oblasť poskytla nezvyčajne široký priestor nielen pre 
overovanie nekonvenčných štýlových väzieb, ale aj pre použitie progresívnych 
konštrukcií a nových materiálov. Treba za tým okrem iného hľadať i dlhú cestu 
objavovania vlastnej identity, spojenej s procesom emancipácie židovského 
obyvateľstva v európskom priestore.

Architektúra s víziou modernosti a použitie nových konštrukcií a materiálov 
boli spočiatku v otázke štýlu spojené s dedičstvom historických slohov. Bola to 
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v oblasti výroby cementu (Hallon 2013, 18 – 19). Ignatz ml. a potom aj Alexander 
Feigler patrili k prvým spolupracovníkom firmy, ktorá sa stala priekopníckou 
v používaní železobetónových konštrukcií na Slovensku. Spojenie invenčnej 
kreativity a účelového pragmatizmu renomovaných architektov so špecialistami 
na návrhy a výrobu železobetónových konštrukcií tak predstavovalo skvelú ukážku 
podnikateľskej prezieravosti, šikovnosti a talentu Feiglerovcov. Vo vzájomnej 
súčinnosti sa im podarilo uplatniť nielen technický a materiálový pokrok, racionálnu 
funkčnosť, ale aj patričné architektonicko-estetické stvárnenie železobetónových 
stavieb rôznych typologických druhov. 

Na pozadí tejto spolupráce však môžeme sledovať aj iný príbeh – nástup 
najmladšej generácie Feiglerovcov, keď pravnuk Franza Feiglera st., paliera 
na tereziánskej prestavbe Bratislavského hradu, Alexander preberá v rodinnej firme 
nielen úlohu hlavného architekta a projektanta, ale aj vyhľadávaného stavebného 
podnikateľa a po smrti strýka Ignatza ml. aj posledného nositeľa staviteľskej tradície 
rodiny. 

Schopnosť pohotovo, komplexne, pragmaticky a v neposlednom rade 
aj moderne reagovať na aktuálne požiadavky doby počas celého dlhého storočia 
priniesla Feiglerovcom nielen úspech a prosperitu v stavebníctve, ale i uznanie 
a spoločenskú prestíž.

orientálna inšpirácia, ale aj neogotika, neorenesancia či eklekticizmus, ktoré ponúkli 
zaujímavé možnosti pre experimentovanie a inovácie. Tento trend v európskej 
architektúre zachytil aj Ignatz ml., ktorý často využíval na svojich stavbách 
konštrukčné novinky. Patrili k nim aj oceľové nosníky používané na preklenutie 
väčších rozponov. Do nich sa zaklenuli ploché klenby z tehál, čím sa dosahoval 
zaujímavý efekt zvlneného podhľadu. Uplatnil ho v interiéroch krajinskej nemocnice 
i školy pre pôrodné asistentky na Zochovej ulici v Bratislave v roku 1872. Obe patrili 
k najvyspelejším stavbám svojho druhu nielen na území Bratislavy. Prednosti liatiny 
využil Ignatz ml. aj pri projektovaní krytých nástupíšť na bratislavskej stanici pre 
parnú trakciu (1871), keď ako nosný prvok použil dekoratívne stvárnené liatinové 
stĺpy. Neorenesančná forma tu v spojení s novátorskou konštrukciou naznačujú 
cestu, kadiaľ sa bude uberať architektúra dopravných a priemyselných stavieb 
v nasledujúcom období. 

Naozajstnú dilemu štýlu však Feiglerovci, tak ako i ostatná európska 
architektonická scéna, museli riešiť v oblasti priemyselných stavieb. Výdobytky 
industriálnej éry v spojení s požiadavkami náročných, ale i finančne dobre 
zabezpečených investorov na sklonku storočia, otvárali možnosti pre nekonvenčné 
riešenia spojené s použitím revolučného železobetónu. Aj v tomto smere Feiglerovci 
patrili k tunajším priekopníkom. Architektúra prvých bratislavských tovární, 
ako Rothova Patrónka (1871 – 1875), Steinov pivovar (1871 – 1876), továrenský 
komplex Dynamit Nobel (1873 – 1918), Stollwerck (1896), pri zrode ktorých 
stál Ignatz ml. a jeho synovec Alexander, ale i Karl Feigler, dokazujú úspešné 
zvládnutie nových stavebných úloh s použitím novodobých stavebných materiálov 
a vytváraním typického feiglerovského architektonického dizajnu s prvkami 
modernosti. 

Ešte jeden moment treba v tejto súvislosti vyzdvihnúť: spoluprácu Feiglerovcov 
s firmou Betónové stavby – Pittel & Brausewetter. Založil ju v roku 1884 stavebný 
inžinier Victor Brausewetter a barón Adolf Pittel, prosperujúci podnikateľ 
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