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Medická záhrada v Bratislave.

Aké zelené sú európske mestá
Vďaka malokarpatským lesom Bratislava získala v rebríčku siedmich vybraných
európskych miest podobnej veľkosti síce prvenstvo, no menej parkov
ako Bratislava má len nemecké Lipsko.
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Mesto

počet obyvateľov

1. Bratislava
2. Zürich
3. Helsinki
4. Antverpy
5. Lipsko
6. Birmingham
7. Dublin

430 000
367 000
565 000
462 000
502 000
980 000
506 000

plocha zelene
na obyvateľa

plocha parkov
na obyvateľa

plocha lesov
na obyvateľa

223,3 m2
108,5 m2
99, 1 m2
67,2 m2
59,9 m2
46,5 m2
40,3 m2

20,0 m2
48,6 m2
33,6 m2
62,0 m2
18,5 m2
40,8 m2
40,3 m2

203,3 m2
59,9 m2
65,5 m2
5,2 m2
41,4 m2
5,6 m2
0

Zdroj: Posúdenie potenciálu zelene na území Bratislavy v kontexte skúseností
európskych miest, Ing. Tamara Reháčková, PhD. a RNDr. Eva Pauditšová, PhD., 2006.

„Dnešný moderný človek potrebuje
prírodu, no zároveň sa v nej chce cítiť
príjemne. Nie každý túži robiť pätnásťkilometrové túry po lese, niekomu
stačí sadnúť si v príjemnom prostredí
a popíjajúc kávu dívať sa na scenériu
Bratislavy. Pritom si kávu nechce nosiť
v termoske. Prečo by si ju nemohol kúpiť
v upravenom parku? Takto moderne
sa žije vo svete,“ načrtáva Ľubica Feriancová, vedúca katedry záhradnej a krajinnej architektúry nitrianskej univerzity.

Parky namiesto fabrík
Ešte pred sto rokmi v Bratislave bolo
oveľa viac zelených plôch, padli však
za obeť výstavbe. Feriancová pripomína,
že newyorský Central Park vznikol
pred stopäťdesiatimi rokmi na 370 hektároch a do dnešného dňa si nikto nedovolil
odkrojiť z jeho územia ani štvorcový

meter na niečo iné ako vybavenie parku.
A to sa park nachádza na Manhattane!
Ako to, že New York si svoj kus zelene
dokázal uchrániť a Bratislava nie?
Žijú azda v Amerike kultúrnejší ľudia
ako na Slovensku?
Po dobré príklady však netreba chodiť
až za oceán. „Pražania dávno pochopili,
že ak chcú do mesta priviesť zahraničných turistov, musia sa venovať aj parkom
a plochám kultúrnej zelene. Za posledných dvadsať rokov obnovujú nielen
svoje historické záhrady, ale budujú
aj nové. Najmodernejší je asi Sony Park
na Chodove, to je ukážka elegantného
parku, ktorý vyrástol na strechách
podzemných garáží,“ hovorí Feriancová.
Susedná Viedeň sa zo sídliska Erlaa
rozhodla dopravu odstrániť až po jeho
vybudovaní. Dodatočne teda mesto
postavilo podzemné parkoviská

pre všetkých obyvateľov sídliska
a na zelených priestranstvách medzi
činžiakmi nevidno jediné auto.
Najnovším trendom vo svete je vytváranie parkov na miestach po opustenej
priemyselnej výrobe. V Paríži napríklad
na území bývalej automobilovej fabriky
vznikol reprezentatívny moderný park
André Citroena inšpirovaný klasicistickými záhradami.
Aj architektka Eva Putrová má svoj
obľúbený dobrý príklad – berlínsky
Naturpark Südgelände, ktorý vznikol
na zrušenej nákladnej stanici. Pomedzi
koľajnice tam vyrastajú brezy.
V čom je teda problém v Bratislave?
V tom, že parky neprinášajú okamžitý
zisk? Developerov asi zlepšenie mikroklímy a dobrý pocit ľudí z mesta nezaujíma. Heslo projektu visutých záhrad
znie: Pomôžme vytvoriť nové dominanty
Bratislavy. Znie to lákavo. Bolo by krásne
mať v meste unikátne visuté záhrady.
Veľa však záleží na vôli obyvateľov
ísť za svojím zeleným snom. Pokiaľ sa
zomknú a vytvoria taký veľký tlak
ako pri záchrane PKO, možno ani projekt
bratislavských visutých záhrad nezostane
víziou a zmení sa na skutočnosť.
Zatiaľ by však nebolo od veci sústrediť
sa na zlepšenie kvality už existujúcich
verejných priestorov - tie sú často
zaburinené, plné polámaných a neošetrených stromov, chýbajú v nich lavičky
aj odpadkové koše...
Kultivovaní ľudia chcú žiť v príjemnom
prostredí. Na druhej strane aj samotné
prostredie ľudí kultivuje. Keď bude mať
Bratislava príjemné parky, ľudia iste
radšej strávia víkend inde ako v nákupných
centrách.
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