Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy
Mesto:
Mestská časť:
Adresa:
Cintorín:
Umiestnenie:
Meno zosnulého:

BA - XI - C.1

Bratislava
Bratislava-Staré mesto
Žižkova ulica
sv. Mikuláša
sektor 1/ severná časť
Michael Kittler Baupolier, 1846 – 1898,
Josef Allarher, Hausbesitzer, 1801 - 1870
Názov pamätihodnosti:
hrobka rodiny Kittlerovcov
Charakteristika:
hrobka umelecko – remeselne hodnotná a pamätná
Typ pamätihodnosti:
kategória 1A – hmotná nehnuteľná
Číslo v zozname pamätihodností Mč St.M.: nie je evidovaný

Ferdinadn Kittler ( 1839 – 1926 ) bol významný bratislavský staviteľ
a architekt, Michal Kittler (1846 – 1898 ) bol palierom, ktorý pracoval u svojho brata.
Ferdinand Kittler dlhé roky pracoval s projektantom a architektom Grazlom. K ich
najznámejším prácam patrí napr. dom na Laurinskej ulici č. 19, či hotel Krym na Štúrovej ulici.
Ferdinand Kittler si dal ešte za svojho života, v roku 1900, postaviť kryptovú kaplnku
na cintoríne sv. Mikuláša. Kamenárske práce vykonala firma Mahr.
Hrobka rodiny Kittlerovcov je situovaná v severozápadnej časti cintorína. Má
obdžníkový pôdorys, prístupná je krátkym schodiskom. Je postavená v novogotickom duchu
a plne využíva novogotické tvaroslovie (kružby fiály, trifória). Na čelnej strane je vstup cez
kovovú mrežu. Interiér hrobky je voľný, steny sú členené prútmi s bobuľovými hlavicami. Po
stranách stien sú náhrobné nápisové dosky, ktoré na západnej strane chýbajú. Stavba je
ukončená kupolou s lucernou a krížom.
Stav je narušený, opadaná interiérová omietka, chýbajú náhrobné tabule, poškodené
architektonické články.
Literatúra a pramene: http://www.bratislavskerozky.sk/sk/Cerstve-rozky/Historia/Takmerzabudnuty-bratislavsky-cintorin.html (22.2.2017 )
Zvarová, Z., Obuchová, V., Horanský ,P.: Cintorín sv. Mikuláša, MÚOP, Bratislava, 2004,
rkp., nepublikované.
http://www.cintoriny.sk/src/index.php?ID_Obec=167&type=dostupnost&ID_Cintorin=78 (
24.2.2017 )
Spracovala: PhDr. Zuzana Zvarová, MÚOP
Autor fotodokumentácie: PhDr. Zuzana Zvarová
Dátum: 2/2017
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Mesto:
Mestská časť:
Adresa:
Cintorín:
Umiestnenie:
Meno zosnulého:

Bratislava
Bratislava-Staré Mesto
Žižkova ulica
sv. Mikuláša
sektor 3, hrob 74
Michael Linzboth 1812 – 1885
Johann Linzboth, 1820 - 1888
Názov pamätihodnosti:
hrobka rodiny Linzboth
Charakteristika:
hrobka umelecko – remeselne a pamätne hodnotná
Typ pamätihodnosti:
kategória 1A – hmotná nehnuteľná
Číslo v zozname pamätihodností Mč St.M.: nie je evidovaný

Rodina Linzbóthovcov odvodzovala svoj pôvod z povolania predkov, ktorí
zabezpečovali dopravu na Dunaji medzi Linzom a Bratislavou. ( Michal 1885, Johann 1888 )
Títo sa spoločensky uplatnili na Podhradí.
Ďalšia vetva Linzbóthovcov je pochovaná na Ondrejskom cintoríne.

Hrobka je umiestnená v strednej časti cintorína. Je murovaná, má obdĺžnikový pôdorys.
Vstupný lomený portál má jednoduchú kovovú mrežu. Hlavná fasáda hrobky je ukončená
stupňovitým štítom s kovovým krížom. Interiér hrobky je voľný, na severnej stene, oproti
vstupu, s dvoma nápisovými doskami. Klenba hrobky je maľovaná iluzívnou maľbou
imitujúcou oblohu.
Hrobka je v narušenom stave, opadaná omietka, nová provizórna strešná krytina silne
zvetraná.
Literatúra a pramene: Zvarová Z., Obuchová V., Horanský P.: Cintorín sv. Mikuláša, MÚOP,
Bratislava, 2004, rkp., nepublikované.
http://www.cintoriny.sk/src/index.php?ID_Obec=167&type=dostupnost&ID_Cintorin=78 (
24.2.2017 )
Spracovala: PhDr. Zuzana Zvarová MÚOP
Autor fotodokumentácie: PhDr. Zuzana Zvarová
Dátum: 2/2017

