Bratislava plánuje vytvoriť visuté záhrady
Snahou mesta je podľa primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského vytvoriť alternatívu k nákupným centrám.
Nové visuté záhrady by mali ľudí lákať, aby trávili voľný čas vonku, v kultivovanom prostredí.

Ďurkovský
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BRATISLAVA 13. januára (WEBNOVINY) - Obyvatelia a návštevníci hlavného mesta by mohli v budúcnosti obdivovať visuté
záhrady aj v Bratislave. Terasovité záhrady s výhľadom na mesto by mali vytvoriť nový park s možnosťami na rekreáciu a
oddych, čím by sa podľa primátora Andreja Ďurkovského zmenila aj kvalita života v hlavnom meste. "Je to ambiciózny,
zaujímavý projekt," povedal dnes na tlačovej besede Ďurkovský. Snahou tejto vízie mesta je podľa neho vytvoriť alternatívu k
nákupným centrám. Nové visuté záhrady by mali ľudí lákať, aby trávili voľný čas vonku, v kultivovanom prostredí.

Hlavný architekt mesta Štefan Šlachta však upozorňuje, že celá myšlienka je zatiaľ len na začiatku, nedá sa ešte hovoriť o
konkrétnom projekte. "Hľadá sa správna lokalita, rozsah aj obsah," povedal pre agentúru SITA. Zatiaľ vypracovali iba návrhy
možného riešenia študenti vysokých škôl v Bratislave a Nitre. Prvé ateliérové práce si bude môcť verejnosť pozrieť na výstave
v bratislavskom Primaciálnom paláci od 20. januára do 5. februára. Podľa hlavného architekta sa následne plánuje odborná
diskusia, jednotlivé práce by sa mali podrobnejšie prepracovávať.

Na otázku, kedy by sa mohli nové záhrady budovať, je v súčasnosti podľa kompetentných veľmi ťažké odpovedať. Celý
projekt čaká niekoľkoročný proces, vylúčené nie sú ani zásahy do územného plánu mesta. Jednou z optimálnych lokalít pre ich
vytvorenie je napríklad priestor medzi Mladou gardou cez opustený kameňolom a po rozhraní medzi vinohradmi a okrajom lesa
až na Cvičnú lúku na Kamzíku. Práve vinohrady a ich genius loci by mohli byť podľa hlavného architekta špecifikom
bratislavských visutých záhrad. Prekonať by však bolo potrebné železničnú prekážku. Mesto bude skúmať aj iné lokality.
Známe nie sú ani náklady na vybudovanie záhrad. Podľa primátora sa to v tejto etape nedá ani odhadnúť, priznáva však, že
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nájsť peniaze na realizáciu bude to najťažšie z celého projektu. Prispieť bude musieť aj mesto, primátor ale zároveň verí, že sa
nájde aj podpora v súkromnom sektore.

Myšlienka na vytvorenie visutých záhrad v Bratislave nie je ojedinelá. Podobné možnosti oddychu ponúkajú napríklad rímske
záhrady Villa Borghese, barcelonský park Güell od Gaudího, dublinský park Phoenix, viedenský Schönbrunn či zrekonštruované
staré záhrady Pražského hradu. V Bratislave sa nachádza verejná zeleň v Sade Janka Kráľa či Horskom parku, pracuje sa na
vytvorení verejného parku Draždiak v Petržalke.
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