KRESBA: TOMÁŠ HANEČKA A IVAN GODARSKÝ
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VIZUALIZÁCIA: KATARÍNA KAČICOVÁ

Podľa Tomáša Hanečku
a Ivana Godarského,
ktorí študovali na Fakulte
architektúry STU, by ponad
vinohrady viedla lávka a ľudia
by sa tak ocitli priamo v lone viníc.

Časť visutých záhrad, ako ich navrhla architektka Katarína Kačicová.

architektúry na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Obe školy projekt zaujal, hoci si
uvedomujú, že jeho realizácia je otázna
– pre zložité majetkovoprávne pomery
aj finančnú náročnosť vo vybranej
lokalite. „Územie je veľmi atraktívne
pre developerov, ktorí lokalitu považujú
za ideálne miesto na bývanie,“ hovorí
nielen Katarína Kačicová, ktorá o projekte
bratislavských visutých záhrad vlani
napísala svoju diplomovú prácu.
Kačicová vo svojom návrhu vychádzala
z potreby zachovania viníc, ktoré sú
na svahoch Malých Karpát pri Bratislave
už od čias Keltov. „Vinice nevytlačila
peronospóra ani fyloxéra, teraz sa však
musia chrániť pred inou epidémiou
– expanzívnym zastavovaním,“ píše v diplomovke. Práve vinice by podľa nej mali
pritiahnuť ľudí do parku. V parku plnom
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Zeleným mestom sú aj severské Helsinki.

bylinkových terás (napríklad rumančekovej, šalviovej či hluchavkovej) by podľa
nej mal stáť aj vinársky závod s výstavnými priestormi, kde by sa prezentovala
bohatá história malokarpatského
vinohradníctva. Srdcom parku by bol
Rösslerov lom, ktorého steny by sa dali
využiť na lezenie. Kačicová sa odvoláva
na heslo fanúšikov čoraz populárnejšieho
geocashingu: zem je naše ihrisko.
Nechýbali by ihriská pre deti,
ale aj priestor pre aktivity starších ľudí.
„Plán visutých záhrad je veľmi ambiciózny a honosný. Naši študenti prišli
s množstvom zaujímavých nápadov,
inšpirovali sa zahraničím. Navrhli
vyhliadkové terasy, vinohradnícke
múzeum, aby sa zachovala pamäť miesta,
Rösslerov lom pre galériu pod holým
nebom a ďalšie aktivity. Chceli by zachovať časť viníc ako tradičného krajinného

obrazu mesta a radi by vinice sprístupnili
návštevníkom. Možno je to trochu naivné,
ale bolo by pekné, keby aspoň niektoré
študentské nápady uzreli svetlo sveta
a inšpirovali architektov krajinárov.
To územie má úžasné možnosti,“ hovorí
architektka Eva Putrová z Ústavu
záhradnej a krajinnej architektúry
na STU v Bratislave.
Nitrianski študenti do svojej vízie záhrad
zahrnuli rôzne kultúrne aktivity, navrhli
výstavnú sieň v plenéri pre land art,
vyhliadkové reštaurácie, vináreň,
počítali s tým, že by sa tu školáci mohli
učiť prírodopis. Visuté záhrady ako multifunkčný priestor by sa stali turistickou
atrakciou, kde by ľudia mohli stráviť
aj celý deň. Také ochutnávky vína by iste
boli zaujímavejším trávením voľného času
ako celodenné blúdenie po nákupnom
centre.

