Bratislava plánuje nový div. Visuté záhrady
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Bratislava - Napriek ťažkým časom, ktoré udreli aj na mestskú kasu, sa bratislavský
magistrát chce pustiť do ambiciózneho projektu. Plánuje potešiť milovníkov všetkých druhov
zelene realizáciou projektu visutých záhrad.
Primátor hlavného mesta Andrej Ďurkovský označil pripravovaný projekt ako vizionársky,
ktorý by mal zlepšiť kvalitu života v Bratislave. Mal by slúžiť ako alternatíva k preplneným
nákupným centrám.
"Ide o zámer vybudovať terasovité záhrady s výhľadom na okolie priamo vo svahovitom
teréne nad Bratislavou. Územie by malo slúžiť ako širší park pre Bratislavčanov,"
skonštatoval Ďurkovský.
Inšpiráciu hľadal magistrát aj v zahraničí, kde sú takéto záhrady už dlhšie vyhľadávaným
odpočinkovým cieľom nielen domácich, ale aj turistov z celého sveta. "Vytvárajú priestor pre
kultúrne trávenie voľného času," dodal primátor hlavného mesta.

Zeleň miesto výstavby
Hoci presné miesto ich vybudovania nie je zatiaľ isté, ako najreálnejšia alternatíva sa zdá byť
plocha, na ktorej sa v súčasnosti rozprestierajú vinohrady nad internátom Mladá Garda.
Nielen v tejto oblasti sú totiž vinohrady v dôsledku zmeny slovenskej legislatívy vytláčané.
"Máme negatívne skúsenosti, že práve v tomto území vznikajú celé plochy zastavané
súkromnými vilami, ktoré sú istým spôsobom až súkromnými ulicami. Našim cieľom je
vytvoriť presne opačný priestor: Pokojný, kultivovaný a prístupný," vysvetľuje Ďurkovský.
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Podľa hlavného mestského architekta Štefana Šlachtu má takýto projekt navyše aj vzdelávací
charakter. "Je tam šanca prezentovať rôzne typy záhrad, či už anglické, francúzske a podobne.
Je to určite zaujímavá myšlienka, ktorej sa treba ešte venovať a podporovať ju," poznamenal
Šlachta.

Podobu určujú aj študenti
Podobu plánovaného projektu však neovplyvní len magistrát hlavného mesta či renomovaní
architekti, ale aj vysokoškolskí študenti, ktorých mesto k realizácii visutých záhrad prizvalo.
Ľubica Feriancová z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity tvrdí, že ich študenti sa k projektu postavili veľmi iniciatívne a
pozitívne. "Návrhy sme podriadili potrebe vytvoriť oázu širšej zelene pre všetky vekové
kategórie," podotkla Feriancová.
Podobné skúsenosti má aj profesor Bohumil Kováč z katedry architektúry Slovenskej
technickej univerzity, ktorá rieši možnú podobu projektu dokonca až v rámci troch pracovísk.
"Významne sa v študentských témach objavujú aj ekologické aspekty, ktoré sú jednou z
vážnych tém," hovorí Kováč.
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Realizácia ostáva otvorená
Kým teda na možnej podobe nového bratislavského divu sa už čulo pracuje, otázka
financovania celého projektu ostáva otvorenou záležitosťou. Podľa bratislavského primátora
by sa na jej financovaní mohlo podieľať nielen mesto, ale aj súkromné spoločnosti.
"V prípade dobrého prijatia zo strany verejnosti, ako aj zo strany súkromnej sféry,
očakávame, že práve takéto iniciatívy by mohli byť podporené aj zo strany súkromného
sektoru. Je to priestor na prezentáciu rôznych firiem a rôznych zámerov," nazdáva sa
Ďurkovský.
Rovnako nejasný ostáva aj časový rámec realizácie projektu. Urbanistická štúdia by síce
mohla byť hotová ešte v tomto roku, kompetentný však upozorňujú na značnú
komplikovanosť projektu.
Ako totiž pre Aktuálne.sk povedal prvý muž bratislavskej radnice, mesto sa nechce obmedziť
pri výstavbe visutých záhrad len na jednu lokalitu, ale zvažuje ich realizáciu napríklad aj v
mestskej časti Devín, či iných lokalitách.
"Chceme sa začať pozerať na toto územie aj z iných pohľadov. Možno aj upozorniť
urbanistov, architektov, aby tu pribrzdili niektoré kroky," dodal Ďurkovský pre Aktuálne.sk.
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