Evidenčný list pamätihodnosti mesta

Mesto:

Bratislava

Mestská časť :

Bratislava – Karlova Ves

Adresa:

Líščie údolie č. 47

Adresa popisom:

v radovej zástavbe ulice

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotná nehnuteľná

Názov pamätihodnosti:

vínna pivnica

Foto:

KaV-1A-6

Popis:
Hostinec Františka Bohunského bol pravdepodobne najstarším hostincom v Karlovej Vsi
a prvou budovou postavenou v Líščom údolí a to už okolo roku 1860. Karlovešť ania ho radi
navštevovali a považovali ho za svoj. Istý čas ho vlastnila rodina Froncovcov, od ktorej ho kúpil
asi v r. 1908 František Bohunský. Nazývali ho aj hostincom "U Antona", alebo "U Pištu," vždy
podľa mena jeho majiteľa.V 50-tych rokoch 20.st. bola v priestoroch hostinca umiestnená viecha
JRD Karlova Ves.. Budova bola zbúraná v r. 1967. Dnes stojí na jej mieste budova AlianzSlovenská poisť ovňa.
Súčasť ou hostinca bola aj klenbová pivnica vybudovaná vo svahu na druhej strane cesty.
Neslúžila len potrebám hostinca, ale aj rodinám jeho majiteľov - Froncovcom a Bohunským - na
výrobu a skladovanie vína, ktoré sa im urodilo vo vlastných vinohradoch. Pivnica stojí dodnes,
ale nezadržateľne chátra. Takmer pred očami sa tak pomaly rozpadá významná stavba, ktorá ako
posledná dokumentuje a pripomína zbúranú vinohradnícku dedinu Karlovu Ves. Jej stavebné
riešenie, mohutná tehlová klenba, použitý stavebný materiál i účel používania ju predurčujú, aby
bola zachovaná ako významná technická pamiatka na kedysi rozvinuté vinohradníctvo v regióne
na západ od Bratislavy, ktoré postupom času celkom zaniklo.
Literatúra a pramene:
http://karloveskenoviny.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=47
Šrámek, M: Karloveské hostince (IN: Karloveské noviny 7/ 2008)
Spracoval: PhDr. Jana Hamšíková
Autor fotodokumentácie: PhDr. Jana Hamšíková
Dátum: december 2008

Detail tehlového muriva pivnice

Popíjajúci pred pivnicou, ktorá patriila k hostincu v r. 1930. Druhý zľava so psom je vtedajší
majiteľ Anton Bohunský. Fotografie zapožičala Irena Bohunská.
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