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Bude raz
aj z Bratislavy
zelené mesto?
Kým kedysi bola Bratislava mestom záhrad, dnes môže
verejné parky a záhrady iným európskym mestám skôr
závidieť. Popri Prahe s vyše dvesto parkami pôsobí slovenská
metropola ako popoluška. V počte zelených plôch ju zahanbí
dokonca aj priemyselný škótsky Glasgow – ten má parkov
vyše deväťdesiat. Bratislava pritom má predpoklady stať sa
zeleným mestom. Najväčší vizionári dokonca snívajú
o vytvorení visutých záhrad na juhovýchodných
svahoch Malých Karpát.
Katarína Sedláková ksedlakova@pravda.sk

K

to niekedy navštívil Berlín, Viedeň
či Prahu, tomu v Bratislave zeleň
chýba. Nie že by mesto žiadnu
zeleň nemalo. Veď je tu Sad Janka Kráľa,
Horský park, Medická záhrada... Oficiálne
normy, ktoré požadujú päťdesiat
až sedemdesiatpäť štvorcových metrov
zelene na obyvateľa, slovenské hlavné
mesto nielen hravo spĺňa, dosahuje
dokonca až dvojnásobok.
„Problémom nie je plocha, ale kvalita
zelene. Kým vo Viedni človek má pocit,
že sa ocitol v parku, v Bratislave sa cíti
ako v sídliskovej zeleni. A to je zásadný
rozdiel,“ hovorí Stanislav Tokoš z oddelenia
územného plánovania bratislavského
magistrátu.
Za pravdu mu dáva aj záhradná architektka Ľubica Feriancová zo Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre:
„Nepoznám na Slovensku mesto, ktoré by
nespĺňalo normy na zeleň, a tie sú
pritom porovnateľné s európskymi.
Lenže zeleň v slovenských mestách
neposkytuje to, čo napríklad Phoenix
park v Dubline. Hoci v jeho okolí nie sú
na rozdiel od Bratislavy žiadne lesy, vďaka
parkom ho ľudia vnímajú ako naozaj
príjemné mesto. V západnej Európe je
dávno zaužívaným pravidlom, že každé
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mesto má aspoň jeden areál, kde ľudia
všetkých vekových kategórií môžu
v príjemnom a kultivovanom prírodnom
prostredí tráviť voľný čas. V sedemstohektárovom dublinskom parku ľudia športujú,
je tam zoo aj botanická záhrada.
Bratislava nič podobné nemá.“

Visuté záhrady uprostred viníc
„Bratislave chýba skutočný verejný park
v podobe, akú poznáme z európskych
metropol,“ hovorí Juraj Ondrejčík,
iniciátor projektu Bratislavské visuté
záhrady. Tie si predstavuje vo forme
terasovitých záhrad nad hlavným mestom,
ktoré by boli „vysoko kvalitným, umelecko-kultúrnym priestorom, viacgeneračným a maximálne bezbariérovým
verejným parkom na slnečných juhovýchodných svahoch Malých Karpát.“
Záhrady na pomedzí mestských lesov
a vinohradov by v najvyšších miestach
plynule prechádzali do lesoparku
a najvyššie položená terasa záhrad
by kopírovala obvod lesa, čím by bola
zároveň bariérou pre čierne stavby.
Nadšenec Ondrejčík z bratislavského
magistrátu so žiadosťou o navrhnutie
podoby visutých záhrad oslovil
aj študentov architektúry z bratislavskej
Slovenskej technickej univerzity
a študentov krajinnej a záhradnej

Záhradnícka gerila útočí
Milan Čupka mcupka@pravda.sk
Čo sa stane, keď dáte deťom kvetov do rúk
granáty? Vznikne kvetinová gerila.
V mestách a na sídliskách vyrastá množstvo
ľudí, ktorí sú nešťastní, že ich obklopuje
len betón, asfalt, sklo a železo. A že biedne
trávnaté plochy sú len schátranými
ostrovčekmi zelene. Preto berú iniciatívu
do vlastných rúk a pomáhajú okoliu
rozkvitnúť. Niekedy aj s granátom v ruke.
Reč je o takzvanom guerilla gardening
- partizánskom záhradkárčení. Má množstvo podôb i dôvodov. Niekedy ním verejnosť chce len vyburcovať miestnych
politikov k väčšej aktivite, inokedy je
cieľom zveľadiť mesto. Všetkých záhradkárskych partizánov však spája jedno
- semienka rozhadzujú na cudzom
pozemku a bez povolenia.

