MESTO UVAŽUJE O VYBUDOVANÍ TERASOVITÝCH
ZÁHRAD, FINANCOVAŤ ICH MÁ AJ SÚKROMNÝ SEKTOR
Bratislavčania sa možno budú môcť
časom prechádzať po terasovitých
záhradách nad mestom. Ak by sa
zrealizoval projekt, o ktorom sa v
jeho vedení začalo uvažovať, popri
prechádzkach by si tam organizovali
aj pikniky a obdivovali umelecké
diela v galériách alebo múzeách.
Inšpiráciou bol autorom myšlienky
napríklad Gaudího barcelonský Park
Güell,
viedenský
Schönbrunn,
zrekonštruované
staré
záhrady
Pražského hradu.
Prvým skúmaným priestorom je ten
medzi Mladou gardou a Cvičnou
lúkou na Kamzíku, v hre sú však
viaceré ďalšie. Ideálne by vraj boli
slnečné svahy, z ktorých by sa
návštevníci
mohli
pokochať
výhľadmi na Bratislavu a okolie.
Mesto by projekt financovalo
čiastočne z verejných zdrojov, počíta
však aj s pomocou
súkromných firiem. Ktorým nie je
ľahostajná
kvalita
života
ich
zamestnancov, rodín, klientov. A
záleží im na mieste, kde pôsobia.
Na pomoc si predstavitelia Bratislavy
prizvali
študentov
Fakulty
záhradníctva
a
krajinného
inžinierstva
Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity (SPU)
v Nitre, Katedry architektonickej
tvorby Vysokej školy výtvarných
umení a Fakul-

ty architektúry Slovenskej technickej
univerzity (STU) v Bratislave. Tí sa
už niekoľko mesiacov zaoberajú
prípravou návrhov na túto tému. ,,Sú
pri tom odviazaní, aj mne ako
pedagógovi dáva spolupráca s nimi
veľa,“ netajil sa Bohumil Kováč,
vedúci
Ústavu
urbanizmu
a územného plánovania na Fakulte
architektúry STU. Vyučujúci podľa
neho rešpektujú slobodný prístup
študentov, mnohí z nich sa
Bratislavskými visutými záhradami
(pracovný
názov
vznikajúceho
projektu) budú zaoberať aj vo svojich
diplomovkách.
,,Ponavrhovali tam veľa aktivít pre
všetky vekové kategórie,“ doplnila
Kováča Ľubica Feriancová, vedúca
Katedry
záhradnej
a krajinnej
architektúry na Fakulte záhradníctva
a krajinného inžinierstva SPU v
Nitre. Na študentov ešte prezradila,
že viacerí z nich čerpali zo svojich
zahraničných stáží, spoznávali okrem
iného Portugalsko, Španielsko a
Švédsko. ,,V parku nad mestom by
mali byť náučné chodníky, turistické
trasy, terasy s hrami, terasy určené na
pikniky, vyhliadkové a kvetinové
terasy,“ informovala Eva Putrová z
Ústavu
záhradnej
a krajinnej
architektúry na Fakulte ar-

chitektúry STU. Andrej Ďurkovský,
bratislavský primátor, označil visuté
záhrady za miesto stretávania sa ľudí.
,,Mali by byť alternatívou k nákupno
- zábavným centrám,“ myslí si.
Hlavnému architektovi Bratislavy
Štefanovi Šlachtovi prišiel nápad
vybudovať v meste niečo takéto naj-

skôr odvážny, neskôr začal veriť, že
by to išlo. ,,Projekt treba podporiť,“
vyzýva dnes. Prvé ateliérové práce
študentov na tému Bratislavské
visuté záhrady si môžu záujemcovia
pozrieť v Primaciálnom paláci. Od
21. januára do 5. februára.
(ld)

vizualizácia: Magistrát Bratislavy.
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