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Záhrady pre naše mesto
Zeleň, zeleň, zeleň... Hoci je naša Bratislava obkolesená lesmi, v meste
sú zelené zákutia obzvlášť cenné. Stále sú pre nás inšpiratívne zahraničné
metropoly s nádhernými záhradami v rôznych štýloch... Aj v našom hlavnom
meste sa rodí projekt – Bratislavské visuté záhrady, vďaka ktorému by sa mohla
umocniť jeho atraktívnosť.
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Čo by mal tento ojedinelý zámer priniesť nášmu mestu?
„Ide nám o viditeľnú premenu mesta, jeho výrazné zveľaďovanie a vytvorenie dlhodobých hodnôt nielen pre obyvateľov a návštevníkov, ale pre celé Slovensko, pričom chceme
postupovať veľmi citlivo a kultúrne, naším cieľom je vtlačiť
záhradám výraznú slovenskú pečať a vychádzať z našich
kultúrnych aj historických koreňov. Samozrejmý je ekologický prístup a zohľadnenie reliéfu krajiny obklopujúcej
Bratislavu,“ približuje projekt Bratislavské visuté záhrady
jeho koordinátor Juraj Ondrejčík. Projekt by mal zároveň zabezpečiť, aby sa zaujímavé lokality nad naším mestom s výhľadmi do krajiny neuzatvárali iba pre hŕstku
vyvolených, ale aby v blízkej budúcnosti slúžili vyššiemu
spoločenskému záujmu a čo najširšej verejnosti – starším
Bratislavčanom, mladým rodinám s deťmi, športovcom,
milovníkom umenia a histórie, školákom...
Vízia ide ešte ďalej... „Som presvedčený, že sa nám podarí v Bratislave vytvoriť jedny z najkrajších záhrad v Európe. Aj vďaka nim sa iste ľahšie prihlásime k historickému
prívlastku Bratislavy, ktorý znie „krásavica na Dunaji“.
Verím, že visuté záhrady budú miestom, kde sa vytvoria aj
nové stánky pre kultúru a umenie.“
Aké konkrétne kroky sa už v rámci projektu uskutočnili?
Juraj Ondrejčík: „Oslovili sme študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Katedry architektonickej tvorby VŠVU a Fakulty architektúry STU
v Bratislave, aby pripravili vizualizácie svojich návrhov
na túto tému, v ktorých zohľadnia širšie súvislosti nových
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ebojme sa veľkých ambicióznych ideí. Bratislava
má na to, aby sa zviditeľnila a získala nový rozmer
aj takýmto ojedinelým projektom. O čo ide? Vízia záhrad
v Bratislave zahŕňa dominantný komplex viacerých rôzne
rozľahlých terás nad mestom, dobre viditeľných z diaľky,
pričom vytvoria novú zónu kultúry, umenia a oddychu,
s vlastnými „námestiami a uličkami“, s atraktívnou zeleňou rozmanitých druhov a usporiadaním.

Andrej Ďurkovský
primátor Bratislavy
Projekt visutých záhrad je momentálne vo fáze
definovania základných predstáv a možností.
Určite ide o zaujímavú myšlienku vytvorenia
príjemnej lokality nad mestom, ktorá by sa spojila s atraktívnym životom Bratislavy. Takýto veľkolepý projekt si vyžaduje participáciu veľkého
množstva odborníkov, no hlavné slovo by mali
mať Bratislavčania vo verejnej diskusii. Viem, že
im zeleň v našom meste, podobne ako mne, veľmi leží na srdci. To však
už nie je problematika iba tohto veľkolepého „zeleného“ projektu –
popri ňom treba riešiť zeleň v centre, na nábreží, každej odľahlej ulici...

Ing. arch. Vladimír Hrdý
vedúci oddelenia koordinácie
územných systémov
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Bratislava má zastavané kompaktné časti mesta, ale aj
výrazné prírodné prostredie, najmä lesov Malých Karpát. Vzhľadom na konfiguráciu terénu sú tieto zelené
pľúca vyvýšené nad mestom a z ich okraja sú pekné panoramatické pohľady na časti mesta a okolitú krajinu.
Práve v týchto polohách je zámer vyhľadať a vybudovať
nové prepojenia a nástupy do prírody, aktivizovať voľné nezastavané
územia na vybudovanie rekreačnej zelene a parkov v projekte visutých záhrad nad mestom.

Ing. Vladimír Kutka
riaditeľ Mestských lesov v Bratislave
Projekt visutých záhrad je veľmi ambiciózny projekt,
v rámci našej organizácie sme sa ním intenzívne zaoberali. V tejto etape sme na prípadné riešenie navrhli
tieto lokality: Hrad Devín – bralo, Devínsky kameňolom
a okolie, vinohrady nad Hlavnou stanicou po Ahoj, svahy nad ZOO, časť podhradia od Žižkovej ulice. Upozornili sme však, že vznik väčšiny záhrad takéhoto typu je
vo svete historicky podmienený. Zároveň treba brať do úvahy intenzívnu zástavbu väčších voľných plôch v našom meste, ktorá je časovým nepriateľom tohto projektu.

Beata Vrzgulová
Foto: internet
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lokalít – funkčné, vizuálne, ekonomické, možnosti infraštruktúry a podobne. Ide o študentské práce v rámci ateliérových zadaní a diplomových prác, ktoré zaiste prinesú
množstvo pohľadov na našu víziu. Prezentovať sa budú
čoskoro všetkým Bratislavčanom i návštevníkom mesta –
od 20. januára do 3. februára 2010 v priestoroch Primaciálneho paláca.“ Projekt takýchto rozmerov je behom na
dlhé trate, vyžaduje si od začiatku kvalitnú a dôslednú
prípravu. Prezentované študentské práce môžu napovedať, ako ďalej. Bratislavčanov zaiste nenechajú ľahostajných a vyjadria sa k nim.
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