Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy
Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

MČ Bratislava - Staré Mesto

Adresa:

Šafárikovo nám.

Adresa popisom:

severná strana námestia, t.č. bez zástavby

Typ pamätihodnosti:

zaniknutá

Názov pamätihodnosti:

Landererov palác

Číslo v zozname MČ:

zoznam nie je t.č. vypracovaný

Foto:

BA – V. - C.4

Popis:
V priestore dnešných stánkov, parčíka a nástupíšť mestskej hromadnej dopravy na rohu Štúrovej
ulice, Šafárikovho námestia stál od roku 1770 palác známeho kníhtlačiara Jána Michala
Landerera pravdepodobne postavený podľa projektu Mateja Walcha. Ako dokumentujú plány z
18. storočia a dobová literatúra bola to pôvodne jednoposchodová budova , do ulíc viedlo 33
okien, nad rímsou portálu paláca boli dve štíhle vázy s motívom luisézneho festónu, okná
hlavného rizalitu mali typický neskorobarokový stlačený oblúk. Bola tu tlačiareň i zlievareň
písmen a veľmi dobre položená záhrada. V rokoch 1848 už nie je majiteľom paláca rodina
Landererovcov, ale stolár Juraj Block. V literatúre sa uvádza, že od roku 1857(1873) tu boli
kasárne a pravdepodobne vtedy bol objekt nadstavaný o jedno podlažie a výraz fasád
zjednodušený. Bolo tu nižšie vojenské učilište a 5. pluk rakúsko-uhorskej armády. Po roku 1918 v
objekte sídlil mostný prápor. Neskôr tu pôsobila vojenská škola pre dôstojníkov generálneho
štábu. Dňa 28.7.1947 nariaďuje národný výbor Vojenskému útvaru demolovať vojenské objekty
na Šafárikovom námestí č. 1 a to na základe záverov prehliadky týchto objektov, keď sa zistilo, že
predmetná budova počas vojnových udalostí vyhorela, strop nad druhým poschodím úplne zhorel,
strop prvého poschodia je úplne premoknutý a miestami sa zrútil. Toto nariadenie bolo
realizované a budova bola asanovaná, je možné , že sa pod súčasným terénom zachovali
pivničné priestory, čo by mohol preukázať archeologický výskum.
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