Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA - IX. - A.3

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava - Staré Mesto

Adresa:

Zámocká ul..č. 47

Adresa popisom:

Zochova, Palisády, Škarniclova, Zámocká, Pilárikova

Typ pamätihodnosti:

zaniknutá

Názov pamätihodnosti:

bývalá Pálffyho záhrada pod hradom

Číslo v zozname MČ:

zoznam nie je t.č. vypracovaný

Foto:

Pálffyho záhrada na medirytine M.Engelbrechta podľa F.B.Wernera z roku 1735

w- Pálffyho záhrada na Marquartovom pláne z roku 1765

Popis:
Pálffyho záhrada sa, ako dokazuje napr. Marquartov plán Bratislavy z roku 1765,
rozprestierala medzi dnešnými ulicami Zámockou, Zochovou, Palisádmi. Prudký svah bol
členený terasami a na jednej z nich sa nachádzal kaštieľ, ktorého časť – dnes Zámocká ulica
47, sa dodnes nachádza v priestore Pálffyho komplexu. Kaštieľ, ktorého budova zvonku
vyzerala veľmi stroho ale vo vnútri skrývala prepychové interiéry, dal postaviť po roku 1630
na dovtedy málo užívanom a pomerne nepríjemne členitom pozemku pod Hradom župan
prešporskej stolice gróf Pavol Pálffy. Záhrada bola rozčlenená na niekoľko pravouhlých plôch
, ktoré boli osadené vzácnymi rastlinami. V jednej časti záhrady, ako to napr. dokladá rytina
z roku 1735 stála mohutná lipa, ktorá bola obstavaná drevenou konštrukciou pripomínajúcou
lešenie, po ktorej sa dalo dostať hore, vychutnávať si v čase kvitnutia jej vôňu a na najvyššom
podlaží , kde bol altánok kochať sa pohľadom na okolie. Terasy záhrady, ktorú roku 1801
odovzdali verejnosti, boli vysadené alejami. V záhrade sa pri dnešnej Zochovej ulici
nachádzala aj rozsiahla krytá jazdiareň využívaná aj na divadelné predstavenia, ktorá
sa nazývala Pálffyho dvorana. Tú zbúrali v roku 1893 a na jej mieste postavili budovu štátnej
reálky, dnes budova VŠMU. Postupne bola rozparcelovaná celá Pálffyho záhrada.
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