
Občianska iniciatíva
OBNOVME PODHRADIE

Kampaň od 2002 – 2006 – ?



Dôvody a ciele iniciatívy

Zbúranie historickej časti Podhradia (1/3 Starého mesta, cca 300 domov, 
meštianskych kúrií, barokových a renesančných palácov) 
V roku 2002 víťazný návrh architektonickej súťaže – modernistické 
budovy, nerešpektujúce historickú štruktúru a génia loci
Snaha o obnovenie „Strateného mesta“, rekonštrukcie barokových 
palácov, historických dominánt, pôvodných ulíc a celkového vizuálu...





Občianska kampaň
Verejné diskusie s predstaviteľmi samosprávy (Divadlo Astorka, V klub)
Spustenie webu (hlasovanie, diskusné fórum, fotky, návrhy)
Billboardy a plagáty
Petícia a diskusie s občanmi
Mediálna kampaň – články, tlačové správy, rozhovory 
Výstavy ( Galéria mesta Bratislavy), vydanie  a krst knihy (PT Marenčin) 
Založenie finančného fondu (v spolupráci s Komunitnou nadáciou BA)



Výstupy
Návštevnosť webu v prvých týždňoch – 5000 ľudí/týždeň
Internetové hlasovanie: 90% za obnovu Podhradia
Petícia : 2500 podpisov, niekoľko sto diskusných príspevkov
Predané stovky kníh, desiatky plagátov, napísané články a 
odborné príspevky
Zostavenie petičného výboru, otváranie výstav, krst knihy....



Podpora osobností, osveta verejnosti



Dosiahnuté výsledky

Zvrátenie netransparentného obstarania a zastavania 
dôležitého územia  bez účasti verejnosti
Vtiahnutie odbornej a občianskej verejnosti do procesu
Výstavy, knihy, filmy  o Podhradí , diskusie - otvorenie 
verejnej diskusie i odborného diskurzu
Anulovanie súťaže
Tlak na obstaranie územného plánu zóny
Pripomienkovanie zadania ÚPZ a samotného ÚPZ verejnosťou
Preklenutie stavebného boomu; vytvorenie priestoru pre 
citlivé riešenia, rešpektujúce jedinečnosť priestoru



Budúcnosť?





Princípy obnovy územia 

Harmonicky začleniť nové komponenty tak, aby výsledok harmonizoval 
s historickým obrazom mesta (silueta, veduta)
Koncepciu rozvoja územia založiť na obnove historickej architektúry a 
urbanizmu (parcelácia, pôdorysy, strešná krajina, komunikačné trasy)
Rešpektovať prostredie mierkou, typom a výškou zástavby tak, aby 
v nadväzovala na pôvodný tvar a objem pred asanáciou
Umelecky a historicky cenné domy a fasády zakomponovať do novej 
výstavby, aspoň ako fasádne repliky.



Ďakujem za pozornosť...

Matej Vagač, Iniciatíva Bratislava Otvorene
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