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Rastúci počet „zdola” iniciovaných aktivít a in-
tervencií v mestách na celom svete poukazuje 
na nespokojnosť ľudí s mestami, ktoré neod-
zrkadľujú ich potreby a neposkytujú dostatok 
príležitostí na sebarealizáciu a dôstojný život. 
Túžbu mestských obyvateľov vlastnými silami 
pretvoriť mesto a jeho verejné priestory – a tak 
prevziať svoje právo na mesto – reprezentujú aj 
mestské komunitné záhrady. 

V priebehu posledných dvoch rokov vznik-
li aj v Bratislave viaceré komunitné záhrady1, 
ktoré boli iniciované „zdola”, fungujú na ne-
komerčnom základe a sú koordinované dobro-
voľníkmi. Na netradičných miestach ponúkajú 
novú kvalitu mestského života, nové funkcie 
a benefity: možnosť vypestovať si vlastnými 
rukami kvalitné suroviny, spoznať svojich su-
sedov, podeliť sa o priestor, čas, o radu, získať 
nové poznatky a skúsenosti. Záhrady vytvára-
jú nové miesta na stretávanie sa a na zdieľanie 
znalostí a zručností, napĺňajú okrem produk-
tívnej funkcie predovšetkým funkciu voľnoča-
sových a vzdelávacích záhrad. Každá záhrada 
je svojrázna – odzrkadľuje rôznorodosť a špe-
cifickosť susedstva a štvrte, v ktorej vznikla 
a skupín, ktoré ju spoluvytvárajú. Týmto spô-
sobom pomáhajú mestské záhrady budovať 
súdržné komunity, bezpečné a prívetivé su-
sedstvá a podporujú záujem ľudí o prostredie, 
v ktorom žijú: svoju štvrť a mesto, ako aj širší 
globálny kontext. 

PotEnCIáL mEStSkÉho 
FArmárčEnIA PrE komUnItY 
A ICh VErEJnÉ PrIEStorY
Urbanizácia oddelila ľudí od pôdy a od mož-
nosti vypestovať si vlastné potraviny. Mestskí 
obyvatelia sa podriadili veľkým, industriálnym 
potravinovým režimom, zvykli si na konzumá-
ciu spracovaných a netransparentných potra-
vín. „Vyspelá civilizácia” si vytvorila závislosť 
od neudržateľne vypestovaných potravín.  
Záhradky v mestách majú potenciál zvyšovať 
povedomie o potravinových systémoch – kom-
plikovanej neviditeľnej ceste, ktorú naše po-
traviny prejdú z farmy na tanier. Ponúkajú 
dostupnú lokálnu alternatívu voči potravinám, 
ktoré bežne kúpime v supermarketoch.  
Potravinové systémy zahŕňajú kompletnú in-
fraštruktúru a všetky procesy potrebné na za-
bezpečenie obživy: pestovanie, žatva, spracova-
nie, balenie, transport, distribúcia, marketing, 
spotreba a v neposlednom rade nakladanie 
s odpadom.2 Mestské záhrady predstavujú pre 
obyvateľov mesta jednu z mála možností do-
zvedieť sa viac o tomto komplexnom systéme, 
z ktorého je pestovanie len určitou časťou. 
Mestské záhrady preto majú šancu pozitívne 
vplývať na spotrebné modely a stravovacie ná-
vyky ľudí.

S rastúcou mierou urbanizácie sa mestské 
záhradkárčenie popri vzdelávacej funkcii stá-
va čoraz dôležitejšou alternatívou aj z hľadis-
ka tzv. potravinovej bezpečnosti. Potravinová 
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„Otázka, aké mesto chce-
me, nemôže byť odtr-
hnutá od toho, po akých 
sociálnych väzbách, vzťa-
hu k prírode, životných 
štýloch, technológiách 
a estetických hodnotách 
túžime. Právo na mesto 
je oveľa viac ako indivi-
duálna sloboda prístupu 
k mestským zdrojom: je 
to právo na to, aby sme 
mohli zmeniť seba sa-
mých prostredníctvom 
premeny nášho mesta.” 
David Harvey
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1  Prvé živé vysielanie Rádia FM zo Záhrady POD 
PyRAMíDOu, september 2014.  foto: dominika Belanská
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bezpečnosť je všeobecne definovaná ako „stav, 
keď všetci ľudia majú v ktoromkoľvek čase fy-
zický, sociálny a ekonomický prístup k dosta-
točnému množstvu bezpečných a výživných 
potravín, ktoré uspokojujú ich stravovacie 
potreby a potravinové preferencie pre aktívny 
a zdravý život“.3 Kým v krajinách globálneho 
juhu predstavuje mestské záhradkárčenie 
jedinú formu príjmu a obživy, pestovanie 
v bratislavských záhradách má pre jednotlivca 
skôr symbolický a sociálny význam. Mestské 
záhrady v Bratislave predstavujú nový prístup 
k vytváraniu komunít, k utužovaniu vzťahu detí 
aj dospelých k prírode, aj v osvete o zdravých 
potravinách. V sociálnej rovine majú potenciál 
znížiť zraniteľnosť znevýhodnených skupín 
cez ich začlenenie do procesu spoločného 
plánovania a realizácie aktivít. 

PrIAznIVý EkoLogICký PotEnCIáL 
mEStSkýCh záhrAd
Hroziace globálne klimatické zmeny kladú zvý-
šené nároky na schopnosť miest adaptovať sa 
na ich nepredvídateľné dopady. Zeleň v mest-
ských záhradách viacerými spôsobmi prispie-
va k vylepšeniu životného prostredia mesta aj 
k zvýšeniu schopnosti mesta čeliť budúcim kli-
matickým výzvam. 

Okrem iných benefitov má mestská zeleň 
potenciál fungovať aj ako ochladzovací čini-
teľ mesta. Dokáže vyrovnávať extrémnu teplo-
tu vyvolávanú tzv. efektom tepelného ostrova, 

ktorý vzniká, keď budovy z betónu a asfalto-
vé povrchy ciest akumulujú veľké množstvo 
tepla, ktoré sa následne uvoľňuje do okolité-
ho prostredia. Tento jav, spojený s tepelnými 
emisiami z dopravy, klimatizačných systémov 
a priemyselných aktivít spôsobuje, že zastava-
né mestské plochy sú charakteristické výrazne 
vyššou teplotou ako redšie zastavaná plocha či 
okolitá krajina.4

S narastajúcou teplotou sa zvyšuje aj potre-
ba klimatizovať priestory, čo sa odráža na zvý-
šení celkovej spotreby energií v meste. Dosta-
tok mestskej zelene umožňuje lepšiu cirkuláciu 
vzduchu v meste, podporuje prúdenie chlad-
nejšieho vzduchu z extravilánu do intravilánu. 

Dobre koncipovaná mestská zeleň zvyšuje 
retenčnú schopnosť územia. Komunitné záh-
radky môžu napĺňať aj funkciu tzv. dažďových 
záhrad, ktoré zvyšujú absorpčnú schopnosť 
mestských plôch, a tak predchádzajú povrcho-
vému odtoku dažďových vôd a povodniam. 

Komunitné záhrady poskytujú mestským 
obyvateľom podnety na uvedomenie si hu-
mánno-ekologického5 kontextu svojho života 
v meste. Prostredníctvom aktivít v mestských 
záhradách majú noví mestskí pestovatelia mož-
nosť na vlastnej koži si uvedomiť, aké „služ-
by” poskytuje prírodný ekosystém. Stávajú sa 
súčasťou tvorivého a produktívneho procesu 
produkcie vlastnej obživy, sledujú tento pro-
ces a sú zaň zodpovední. Ruka v ruke s osob-
nou skúsenosťou sa zvyšuje citlivosť ľudí na 

2  Záhrada POD PyRAMíDOu, ideové riešenie 
programovania priestoru. vizualizácia: dominika Belanská 
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efektivitu a spravodlivosť vo využívaní mest-
ského priestoru. Túto zmenu konštatuje mes-
tská záhradkárka na základe skúseností z Hel-
sínk: „Farmárčenie je spôsob, ako pozitívne 
ovplyvniť svoje prostredie. Ľudia sa začínajú 
pozerať na mesto inými očami: Prečo je ten 
pozemok nevyužitý? Farmárčenie vytvára nové 
komunity, ktoré znova vytvárajú ďalšie aktivi-
ty, ktoré robia ľudí šťastnými, ako oslavy zberu 
úrody. Pestovať svoje vlastné jedlo premiešava 
roly konzumenta a producenta a zvyšuje uve-
domelosť ľudí.”6 

záhrAdA Pod PYrAmídoU
Pre svoj verejnoprospešný, neziskový ráz vzni-
kajú záhrady predovšetkým na pozemkoch, 
ktoré sú dlhodobo nevyužívané alebo ťažko 
využiteľné na komerčný účel. Vznikajú v pries-
toroch v súkromnom i verejnom vlastníctve – 
rozhodujúcim faktorom, či záhrada vznikne, je 
v tomto zmysle najmä vôľa vlastníka dohodnúť 

sa na vyhovujúcich podmienkach užívania 
priestoru.

Častým javom je adaptácia rôznych typov 
prieluk a zvyškových plôch mesta či dočasné 
využitie nezastavaných parciel. Špecifickým 
fenoménom sú mestské komunitné záhrady na 
strechách budov, predovšetkým v husto zasta-
vaných mestských územiach. Zaujímavým prí-
kladom je Klunkerkranich7, verejne prístupná 
záhrada, ktorá našla svoje miesto na streche 
súkromného obchodného domu v berlínskej 
štvrti Neuköln, v priestore pôvodne určenom 
na parkovanie. Jedinečný výhľad na panorámu 
Berlína si vďaka miestnej iniciatíve užívajú na-
miesto zaparkovaných áut ročne tisíce návštev-
níkov tejto strešnej záhrady.

Prvou verejnou komunitnou záhradou na 
streche na Slovensku je rodiaca sa Záhrada 
POD PYRAMÍDOU. Jej založenie je výzvou, 
ako vyriešiť urbanistický paradox: Ako je mož-
né priestor – veľkorysý, ale nefunkčný, verejný, 

ale uzamknutý – odomknúť a nastaviť pre 
súčasnosť?

Strešné terasy rozprestierajúce sa pod obrá-
tenou pyramídou Slovenského rozhlasu v Bra-
tislave boli vyše dvadsať rokov pre verejnosť 
uzavreté. Monumentálny, prázdny, nevyužitý 
priestor, bol pôvodne plánovaný ako verejný 
a na jeho rozľahlých vydláždených plochách sa 
mal odohrávať – vopred plánovaný – mestský 
život: „Snažili sme sa, a snáď to bude šťastné 
riešenie, vybrať pešiaka, chodca z tejto ruš-
nej ulice a previesť ho v priestoroch prvého 
poschodia po nástupnej terase – vyvýšených 
chodníkoch – okolo ktorých je situovaná ob-
čianska vybavenosť. Prevádzame ho celou bu-
dovou popod atraktívny objekt prevádzkovej 
budovy s možnosťou pohľadu do átriových 
priestorov foyer, ponad komunikácie na druhú 
stranu,” vysvetlil účel vytvorenia pochôdznej 
strešnej krajiny spoluautor architektonického 
riešenia Štefan Svetko v dokumentárnom filme 

3  Záhrada POD PyRAMíDOu. vizualizácia: dominika 
Belanská, foto: Braňo Bibel

4  Záhrada POD PyRAMíDOu. vizualizácia: dominika 
Belanská, foto: Braňo Bibel
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5  Rozmanité komunity a skupiny  „stakeholderov", 
identifikované v území v okolí Slovenského rozhlasu. 
autor: jedlé mesto, o. z.
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z obdobia výstavby budovy.8 Jej mierka zodpo-
vedá dobovej ambícii o komplexnú modernizá-
ciu mesta: „Súčasťou projektu bolo aj riešenie 
prestavby celej okolitej mestskej štruktúry… 
Budova ako jedno z dominantných ohnísk ve-
rejných funkcií vytyčujúcich novú mestskú do-
pravnú líniu vedúcu od Hlavnej stanice na juh 
k Dunaju, mala byť rozvinutá do širšieho mesta 
pešími mostmi spájajúcimi tento komplex po-
nad okolité komunikácie s priľahlými objektmi 
a verejnými priestormi. Po zmrazení projek-
tu nového mestského subcentra aj mestského 
okruhu ostala budova rozhlasu realizovaným 
torzom pôvodného urbanistického konceptu 
takzvanej priečnej osi mesta.”9 

V procese realizácie sa upustilo nielen od 
ambicióznych nadúrovňových prepojení kom-
plexu s okolím, ale aj od primiešania ďalších 
funkcií do monofunkčného strediska rozhla-
su – od vybudovania „občianskej vybavenosti” 
pozdĺž pochôdznych striech. Strešné terasy 
teda dokázali previesť chodcov z Mýtnej ulice 
pomedzi bloky komplexu na Žilinskú ulicu, 
ale na prekonávanie výškových bariér schodísk 
nebolo veľa dôvodov – na terasy neústil žiad-
ny obchod, kaviareň ani iné prevádzky. Žiadny 
mestský ruch sa tu neodohrával. 

Nikým nepozorovaný vyprázdnený pries-
tor pre seba veľmi skoro objavili po revolúcii 
sa rodiace mestské subkultúry (napr. sprejeri, 
skejťáci a bajkeri), ktorých zvyky, vyhodnotené 
ako prejav vandalizmu, prispeli k rozhodnutiu 
osadiť brány a uzatvárať priestor v noci, a na-
pokon k oficiálnemu zákazu vstupu na terasu 
a dodatočnej ostrahe kamerovým systémom. 
Chýbajúca sociálna kontrola – nedostatok 
„pozorujúcich očí”10, ako aj celková finančná 
náročnosť údržby tisícov metrov plochy prie-
storu boli dôvodmi, prečo vlastník priestoru, 
Rozhlas a televízia Slovenska, nebol schopný 
a ochotný strešnú terasu prevádzkovať ako ve-
rejný priestor. 

Zlyhanie pôvodného projektu vytvoriť na 
strešnej terase životaschopný verejný priestor 
je len jedným zo symptómov zložitejších sys-
témových a koncepčných nedostatkov, ktoré 
priniesli modernistické prestavby miest najmä 
v druhej polovici 20. storočia. Najzreteľnejšie 
sa prejavujú práve vo verejných priestoroch, 
ktorých úlohou je spĺňať oveľa komplexnej-
šie funkcie, ako si urbanisti a architekti mo-
derny pripúšťali – napríklad udržovať v meste 
rozmanitosť a bezpečnosť.11 Veľkoplošné pre-
stavby mestských území na základe princípov 

segregácie funkcií manifestovali koncentro-
vanú moc nad územím rovnako v totalitnom 
Východe ako na kapitalistickom Západe. Pre-
stavby často priniesli namiesto pôvodne za-
mýšľanej regenerácie miest a zrovnoprávnenia 
ich obyvateľstva dodnes pretrvávajúce negatív-
ne dôsledky: paralýzu prirodzenej mikroeko-
nomiky ulice, stratu schopnosti identifikácie 
obyvateľov s prostredím a v konečnom dôsled-
ku aj stratu záujmu o veci verejné, až po prehĺ-
benie sociálnej nerovnosti a vylúčenia.

Ako pristúpime k lokálnym manifestom 
tohto modernistického prístupu – k stavbám, 
ktoré zmenili naše mesto, a tým aj to, ako pre-
žívame „verejnú” časť našich životov? „To, o čo 
sa dá oprieť v hodnotiacich súdoch nad stavba-
mi, ktoré tu doba totality a modernity zanecha-
la, je ich prítomnosť. Komplexne ju zhodnotiť, 
analyzovať a argumentovať v prospech jej mož-
ného zachovania a využitia je našou zodpo-
vednosťou aj z dôvodu, aby sa práve totalitné, 
neanalytické rozmýšľanie, ktoré v našej spoloč-
nosti latentne prežíva, podarilo v konfrontácii 
s týmto fenoménom prekonať a bez záťaže mi-
nulosti ho ako súčasť svojho kultúrneho dedič-
stva prijať.”12

Pokúsme sa teda analyzovať a oddeliť dôsle-
dok od príčiny: Prečo sme sa na mesto začali 
pozerať ako na stroj, a nie ako na živý organiz-
mus – spoločnú súhru obrovského množstva 
jeho rôznorodných obyvateľov a ich komplex-
ných potrieb a záujmov? Dokážeme analyzo-
vať súčasnú situáciu verejných priestorov a na 
zistených faktoch – nie na predsudkoch a do-
hadoch – založiť ďalšiu koncepciu tvorby mes-
ta ako sociálne a priestorovo spravodlivého 
projektu?

Projekt mestskej komunitnej Záhrady POD 
PYRAMÍDOU je aj projektom súčasnej reflexie 
utópie moderny a hľadaním spôsobov zachova-
nia a využitia obrovskej priestorovej a sociálnej 
rezervy, ktorú moderna – neplánovane – v mes-
te zanechala.

VErEJný PrIEStor 
mEStSkEJ záhrAdY
V lete 2014 sme do príbehu strešnej terasy pod 
pyramídou Slovenského rozhlasu vstúpili ako 
členovia občianskeho združenia Jedlé mesto 
a iniciatívy NA STRECHE13 s ambíciou sprís-
tupniť ju opäť verejnosti – znovuobjaviť ten-
to majestátny priestor pre susedstvo a mesto. 
V spolupráci s vlastníkom priestoru, ktorým je 
Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS), sme si 

predsavzali z roky uzavretého a nedostupného 
priestoru spraviť inkluzívny a životaschopný 
verejný priestor. 

Ocitli sme sa na prázdnej strešnej terase, 
ako v pomyselnej Petriho miske: Aké podmien-
ky musí priestor spĺňať, aby sa stal skutočne 
verejným? Aký ráz by mal mať priestor záhra-
dy, aby v ňom okrem zeleniny vyrástli aj vzťahy 
medzi ľuďmi, k susedstvu a k mestu?

moStY do SUSEdStVA
V okolí rozhlasovej pyramídy (aj v jej vnútri) 
sme identifikovali množstvo rozmanitých zá-
ujmových skupín, komunít, iniciatív a organi-
zácií, aj mienkotvorných jednotlivcov – odkryli 
sme „... husté pole asociácií, kontaktov a ná-
padov”, ktoré „majú tendenciu sa ukázať, ak 
dokážeme prepnúť zo zaužívaného uvažovania 
v zmysle ‘čo je nesprávne a ako to zmeniť?’… 
na uvažovanie v zmysle „kto by sa mal zúčast-
niť a prispieť do diskusie a spolupráce?”.14 

Tento prístup, založený na mieste a komu-
nite15 nám umožňuje predstaviť si priestor 
mestskej záhrady ako ohnisko prepojení 
a vzťahov vznikajúcich v rámci susedstva 
a štvrte. Vzniká zaujímavý mentálny obraz: 
skutočné ľudské vzťahy medzi jednotlivcami 
a komunitami, ktoré sa môžu stretávať 
v záhrade, dokážu pospájať susedstvo namiesto 
nikdy nezrealizovaných ramien mostov 
v pôvodnom urbanistickom zámere.

PArtICIPAtíVnY PríStUP
Ako vo verejnom priestore vznikajú tieto väz-
by ľudí k priestoru a k sebe navzájom? Ako ich 
môžeme anticipovať a dlhodobo udržať?  
Spoločným princípom a významnou podmien-
kou, ktorá mestské záhrady robí životaschop-
nými, je participácia – podieľanie sa členov 
komunity na koncepcii, premene a následne aj 
úžitku z využívania priestorov. Spoločná prá-
ca komunity na dobrovoľníckej báze je kľúčová 
aj pri fungovaní záhrady Prinzessinengärten, 
ktorá funguje od roku 2009 na 6 000 m2 v ber-
línskej štvrti Kreuzberg: „Prinzessinengärten 
je záhradné spoločenstvo (Gemeinschaftsgar-
ten), v ktorom nikto nezaberá vlastné políčko. 
Táto základná štruktúra chráni princíp partici-
pácie: Kto má chuť pridať sa a pracovať, môže 
sa pridať k pestovaniu, organizovaniu alebo 
inak sa chopiť práce, či už spontánne alebo 
celoročne. Ako sociálne mestské hospodárstvo 
zjednocuje produkciu zeleniny s možnosťou 
podieľať sa na vytváraní udržateľného mesta. Je 
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to spolupráca rozličných ľudí na jednom mies-
te, ktorá udržuje záhradu živú.”16

Investovaná práca ľudí prirodzene zaväzuje 
a stimuluje, aby sa zaujímali o jeho ďalší vývoj. 
Zdieľanie zodpovednosti súčasne buduje vzá-
jomnú dôveru. Aby vznikol priestor na parti-
cipáciu, je však nevyhnutné umožniť členom 
komunity podieľať sa na smerovaní – a spo-
lurozhodovať. Mestská záhrada ako vo svojej 
podstate prirodzene a ustavične rastúci pries-
tor ponúka možnosť zapojenia v ktorejkoľvek 
etape svojho vývoja.

Členov susedských komunít z iniciatív sme 
vyzvali, aby sa zúčastnili na úvodných udalos-
tiach v priestore záhrady, aby vyjadrili svoje 
myšlienky a názory. Umožnili sme im aj aktív-
ne participovať na premene priestoru. Počas 
čistenia a stavby infraštruktúry záhrady vlast-
nými rukami uskutočnili viditeľnú zmenu.

rozmAnItoSŤ 
– InkLUzíVnoSŤ – FLExIBILItA
Verejný priestor má schopnosť naplniť sociál-
ne potreby ľudí17 za predpokladu, že je prí-
stupný, dostatočne atraktívny pre rozmanité 
skupiny a svojím usporiadaním a zariadením 
umožňuje veľkú škálu aktivít a príležitostí 
na rôzne typy kontaktov a stretnutí. Mestské 
záhrady poskytujú možnosti na medzigene-
račnú výmenu znalostí, integrujú rozličné 
národnosti či mestské subkultúry. Umožňu-
jú rozvoj spolupráce medzi ľuďmi, ktorí sú 
v normálnych podmienkach navzájom izolo-
vaní. „Verejný priestor… ak je dobre riešený, 
eliminuje priestorovú segregáciu a posilňuje 
sociálnu inklúziu i našu schopnosť vyrovnať 
sa s rôznorodosťou.”18 Napríklad do budova-
nia a prevádzky Záhrady POD PYRAMÍDOU 
a školskej záhrady na Sibírskej ulici19 boli 
zapojení ľudia bez domova. Medzinárodná 
udalosť Restaurant day v krasňanskom zelo-
voci bola príležitosťou zoznámiť sa s ľuďmi, 
ktorí sa do susedstva prisťahovali z Vietna-
mu, Beninu, Kamerunu, Iraku, Iránu a Tibetu, 

a spoznať prostredníctvom zdieľaného gastro-
nomického zážitku ich kultúru.20 
„Dobre fungujúce mestské priestory poskytu-
jú možnosť, aby boli využívané rozmanitým 
spôsobom rôznymi skupinami ľudí. Je dôle-
žité, aby tu mohli zotrvávať a zakúsiť mesto, 
využívať priestor pasívne i aktívne.”21 Verejný 
priestor je v ideálnom prípade premenlivou 
scénou, na ktorej sa postupne odohrávajú rôz-
ne udalosti: „Z tichého námestia sa môže stať 
trhovisko, letné kino...” 
Strešná záhrada pod pyramídou sa v súčasnej 
podobe rozprestiera na 2 000 m2. Jej rozloha 
poskytuje obrovské možnosti na programo-
vanie rôznymi aktivitami: Koľko a akých pod-
netov, aktivít a príležitostí by mal poskytnúť 
tento priestor, aby prilákal veľa ľudí a bol sku-
točne rozmanitým, ale stále prívetivým a umož-
ňoval intimitu zdieľania?

Aby sme prilákali rozmanité publikum, uva-
žovali sme o priestore ako o multifunkčnom 
a „škálovanom” tak, aby umožnil rozličnú mie-
ru zapojenia do diania v záhrade: od vstup-
ného priestoru, ktorý by vítal aj náhodných 
návštevníkov a umožnil im posedenie v príjem-
nom prostredí cez priestor na kultúrne a vzde-
lávacie podujatia, ktorý by sa flexibilne prispô-
soboval podľa potreby a vťahoval návštevníkov 
do interakcie až po priestor komunitnej záhra-
dy, v ktorom by sa na dlhodobej báze pestovali 
vzťahy medzi pravidelnými užívateľmi záhrady.

Počas prvých mesiacov od oficiálneho ot-
vorenia v septembri 2014 fungoval priestor 
Záhrady POD PYRAMÍDOU v skúšobnej pre-
vádzke. Počas tohto obdobia sme priestor ak-
tivovali fyzickými zmenami (vyčistenie, úpra-
vy priestoru, prípojky vody a elektriny, stavba 
pestovacích boxov a mobilných pavilónových 
prvkov) a programovaním. Uskutočnilo sa prvé 
živé rozhlasové vysielanie z priestoru strešnej 
terasy, odohrali sa tu udalosti celomestského 
významu (slávnostné otvorenie priestoru a pre-
miérové dvanásťdňové vianočné trhy), ako 
aj menšie komunitné podujatia (workshopy, 
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grilovačky, mládežnícke debaty atď.). Otesto-
vali sme skutočnú priestorovú kapacitu streš-
nej terasy a nároky na jej údržbu pri rôznych 
škálach programu. V procese prípravy záhrady 
a realizácie vianočných trhov vznikli v záhrade 
prvé brigádnické pracovné miesta pre ľudí bez 
domova.

Získali sme tiež predbežný prehľad o záujme 
miestnych komunít zapojiť sa do spoločného 
pestovania. Vďaka aktívnej podpore RTVS zís-
kali aktivity v záhrade lokálnu aj národnú pub-
licitu a rozšírilo sa povedomie o vznikajúcej 
novej identite priestoru.

StrAtEgICký VýznAm 
mEStSkýCh záhrAd
„Prázdne a nevyužité priestory nie sú obmedze-
niami, ale predpokladom na preštrukturovanie. 
Sú miestami budúcnosti: tréningovou plochou 
a experimentálnou zónou pre budúce mesto. Sú 
súčasťou bohatstva tohto mesta,”22 rozpoznáva 
strategický význam dočasných a experimentál-
nych využití mestských priestorov Ingeborg Jun-
ge-Reyer, bývalá senátorka pre mestský rozvoj 
Berlína.

Mestské záhrady sú pre komunitu a mesto aj 
miestom inovácie – umožňujú kreatívny prístup 
k mnohým témam mestského spolužitia – od 
ekologického pestovania zeleniny cez využívanie 
verejných mestských plôch až k riešeniu otázok, 
ako chceme v meste žiť a pracovať.23 

Záhrada POD PYRAMÍDOU v roku 2015 vstu-
puje do novej etapy – po sérii experimentálnych 
dočasných udalostí sa pokúsime rozšíriť jej pre-
vádzku počas záhradkárskej sezóny tak, aby 
každodenne slúžila susedstvu a mestu ako kataly-
zátor medziľudských interakcií. Ak by jej príbeh 
pokračoval úspešne, môže slúžiť ako príklad a in-
špirácia na ďalšie iniciatívy a inovatívne projekty, 
ktoré budú hľadať spôsoby, ako odkrývať a spra-
vodlivo využívať lokálne priestorové zdroje, kto-
ré má Bratislava k dispozícii pre ďalšie generácie
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