Visuté záhrady nebudú visieť, ale majú vo
viniciach zachovať zeleň
Mesto spolu s vysokými školami pripravilo návrhy na projekt visutých záhrad. Náklady
sú zatiaľ neznáme.
BRATISLAVA. Plánované visuté záhrady na svahoch dnes už často zanedbaných
vinohradov, nebudú podľa svojho mena síce visieť nad mestom, no ich vznik bude možno tak
ako v prípade Semiramidiných visutých záhrad zázrakom.
V časoch intenzívnej zástavby a zahusťovania by totiž mesto chcelo v spolupráci s vysokými
školami vytvoriť takzvané Bratislavské visuté záhrady. Ich vznik by mal lokalitu ochrániť
pred ďalším zastavaním.
O nákladoch by bolo podľa primátora Andreja Ďurkovského predčasné hovoriť. „Sme v
úvodnom štádiu, ďalším krokom bude urbanistická štúdia,“ povedal Ďurkovský. Základné
investície bude musieť podľa Ďurkovského poskytnúť mesto. Zvyšok by mala zaplatiť
súkromná firma, ktorej podporu chce mesto ešte nájsť.

Pre projekt visuté záhrady sa majú vytipovať vhodné lokality. Bývalé vinohrady by sa tak
nemuseli zastavať.
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Zákon už nechráni
Zákonom O vinohradníctve z roku 2009 prestali byť vinice chránené. Ambíciou projektu je
preto uchrániť aspoň časť pôvodných bratislavských vinohradov. Momentálne sú však
záhrady len v úvodnej prípravnej fáze. „Je to ešte vzdialená vízia,“ povedal Štefan Šlachta
hlavný architekt mesta.
Prvá zo skúmaných lokalít, kde by mohli terasovité záhrady vzniknúť, sa nachádza medzi
Mladou gardou, neďaleko opusteného kameňolomu, medzi vinohradmi a okrajom lesa a siaha
až na Cvičnú lúku na Kamzíku.
Projekt záhrad by tu mohol začať vznikať asi o dva roky.

Ľudia môžu pripomienkovať
Na projekt zatiaľ mesto oslovilo študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
SPU v Nitre, Katedry architektonickej tvorby VŠVU a Fakulty architektúry STU.
Výstavu ich návrhov otvoria 20. januára v Primaciálnom paláci. Sprevádzať ju má odborná
diskusia.
Verejnosť počas výstavy , ktorá potrvá do 5. februára, bude môcť návrhy pripomienkovať.

Zákon 313/2009
•

V zmysle zákona O vinohradníctve a vinárstve nebudú už vinohrady chránené.

•

V tomto duchu sa upraví aj územný plán mesta.

•

Tieto parcely už budú zadefinované len všeobecne ako vinice.

•

Mesto chce vybrať z týchto pozemkov a tie trvale určiť pre zeleň.

Prvá zo skúmaných lokalít, kde by mohli terasovité záhrady vzniknúť, sa nachádza neďaleko
Mladej gardy.
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Terasovité záhrady. Majú ponúknuť miesto relaxu a výhľad na Bratislavu.
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