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STARÝ MOST
Pred niekoľkými rokmi vznikla širsia
verejná debata o budúcnosti Starého
mosta, pretože bol už technicky
nespôsobilý.
V tom čase bolo verejnosti ponuknutých niekoľko alternatívnych
návrhov nového mosta od
inžinierskeho ateliéru Alfa04.
Množstvo reakcií odbornej i laickej
verejnosti ukázalo, že Bratislavčania
si vytvorili k Starému mostu hlboký
vzťah.

© FoRM Associates 2012

STARÝ “ZELENÝ” MOST
V roku 2008 sme v rámci iniciatívy
Bratislavské mestské zásahy reagovali na túto aktuálnu debatu.
Chceli sme definovať genius loci
Starého mosta, ktorý má ako jediný
most v Bratislave svojou mierkou,
prístupnosťou a polohou mestský
charakter.
Náš návrh bol poetickým stvárnením
tejto mestskej kvality Starého mosta
– existujúcu konštrukciu sme nechali
zarásť - most by sa tak stal lineárnym
parkom na Dunaji, ktorého príbeh by
bol definovaný ľuďmi a časom.

“Jeho nosná myšlienka
je natoľko ľudská,
že mnohým určite vyrazí dych”

Návrh Starý “zelený” most, 2008
Igor Marko /FoRM Associates/
spolupráca Petra Havelská

Pretože vzťah, ktorý ľudí spája s
mostom nesúvisí s jeho štuktúrou
alebo materialitou, ale práve s jeho
ľudskou mierkou a mestským charakterom – toto je genius loci Starého
mosta.

Citáty na tejto a nasledujúcej strane sú
z diskusie k článku Krajšia Bratislava: Záhrada
na Starom moste? Prečo nie uverejnenom v
denníku SME, 8 marec 2009

Starý most
existujúci stav, 2008
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REAKCIE VEREJNOSTI
“Predstava niečoho takého
ma vyslovene nadchla. Bola by
to naozaj nová a jedinečná dominanta nielen v Bratislave, ale
na celom Dunaji.”

Na toto nič iné, len že
WOW. Toto je presne to, čo

tam treba. Blaváci, urobte všetko
preto, aby to tam stálo!

Páči sa mi to :)
chcel by som sa
takýmto mostom
prejsť.

Tento návrh vzbudil obrovský ohlas
verejnosti a od roku 2008 bol projekt
mnohokrát publikovaný na Slovensku, ale aj v zahraničí.

to je paráda!
tak to by som bol
naozaj pyšný na
hlavné mesto

toto chcem
vo svojom
meste!

Starý “zelený” most bol
najkomentovanejším zo vsetkých
mestských zásahov v diskusii na SME.
Z množstva komentárov je tiež jasné,
že ľudia veria v transformatívnu kvalitu návrhu v medzinárodnej mierke.

Možno sme v tomto
všetci snílci, ale tento sen by
stálo za to vyplniť. Napadá ma
len porovnanie s Pražským
Karlovým mostom.

na toto by som
bol hrdý!
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HIGH LINE, NEW YORK
Jednou z inšpirácií na náš projekt
bol lineárny park High Line v New
Yorku, ktorý vznikol transformáciou
nepoužívanej nádzemnej železničnej
trate na Manhattane.
Prvá fáza High Line bola dokončená
v lete 2009 a jej obrovský úspech
potvrdil, že projekty mestskej regenerácie nemusia mať len podobu
budov na to, aby boli realizovateľné
a ekonomicky návratné.
High Line je v súčasnosti
najintenzívnejšie využívaný verejný
priestor v New Yorku: denne sa tu
promenáduje, stretáva, a oddychuje
50,000 ľudí. Do dnes bola vyčíslená
suma kapitálového net benefitu
projektu na 685 miliónov euro, čo je
osemnásobok jeho konštrukčného
rozpočtu. Investície do tejto mestskej
časti v budúcnosti sú odhadované na
1.5 biliónov eur.
Pretvorenie industriálnej konštrukcie
na lineárny park dalo impulz na vznik
12,000 nových pracovných miest,
1000 nových hotelových izieb a 2,558
nových bytových jednotiek. High Line
kompletne transformovala Meatpacking district, ktorý bol donedávna
zabudnutou časťou Manhattanu.

Pôvodný stav
nepoužívanej nadzemky
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NOVOSTAVBA
Po zhodnotení argumentov pre
a proti rekonštrukcii - alebo takzvanej repliky Starého mosta Alfa04
vypracovali návrh nového mosta s
využitím priehradovej konštrukcie,
ktorá je najčastejšie využívanou
mostnou konštrukciou cez Dunaj.
Návrh spĺňa niekoľko podmienok:
tento typ premostenia je vysoko
efektívny a ekonomický a tektonicky pripomína konštrukciu Starého
mosta.

Image © Alfa04

Image © Cyklokoalícia

Hlavným cieľom mosta je vytvorenie
dopravného prepojenia Starého
mesta s Petržalkou dlho očakávanou
električkovou traťou. V nedávnej
ankete v SME viac ako 70% ľudí
hlasovalo za tento návrh práve kvôli
chýbajúcemu električkovému prepojeniu, na ktoré petržalčania čakajú už
roky.
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CHARAKTER
Návrh novostavby Starého mosta
spĺňa funkciu pešieho, cyklistického
a električkového prepojenia. Chýba
mu však mestský charakter v zmysle
napríklad Karlovho mosta v Prahe,
naozajstného promenádneho mosta.
Po dohode Alfa04 s hlavnou architektkou, zástupcami komory architektov a vedením mesta bol oslovený
architekt Igor Marko aby vypracoval štúdiu technických a funkčných
možností architektonického
stvárnenia promenádnej časti novostavby Starého mosta a verejného
priestoru predmostí v spolupráci s
inžinierom Miroslavom Maťaščíkom
(Alfa04).
Igor Marko vedie architektonický
ateliér FoRM Associates v Londýne,
so zameraním na projekty mestskej
regenrácie.
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Návrh lávok novostavby, Alfa04

PROMENÁDNY MOST
Hlavným cieľom nových peších zón
mosta je vytvoriť kvalitný verejný
priestor na moste. Nový promenádny most tak nieje len prechodnou
spojnicou ale aj cieľovou destináciou
pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Promenádny most nadobudne
výnimočnú kvalitu, ktorá je cenná
a jedinečná v kontexte Bratislavy a
stane sa novým miestom na rieke.
Tento návrh nepriamo nadväzuje na
štúdiu Starého “zeleného” mosta.

Štúdia nového riešenia promenádnych, peších
a cyklistických priestorov, Arch. Igor Marko
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URBANIZMUS
Most preorientuje Bratislavu k Dunaju, nadväzujúc na trend ktorý určilo
nábrežie Eurovea, a s ktorým ráta
aj plánovaný rozvoj na Petržalskom
brehu Dunaja. Rýchle a bezpečné
cyklistické prepojenie so Starým
mestom dá impulz pokračovaniu iniciatívy podpory cyklistiky a budúceho rozšírenia cyklotrás o prepojenie
Starý most - Nový most - Devín.
Súčasťou vypracovania návrhu
nových peších a cyklistických lávok
sú verejné priestory predmostí,
ktoré budú mať kontinuálny parkový
charakter.
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PRIORITY NÁVRHU
1

Vytvorenie pešieho chodníka úpravou,
ktorá dodá mostu charakter pešieho. V
miestach podpier možnosť posedenia
s občerstvením, priestor električkovej
trate odizolovaný návrhom vertikálnej
zelene.

2

Umiestnenie cyklistického chodníka na
odvrátenej strane mosta voči historickému jadru.

3

Včlenenie mýtnych domčekov do
funkčnej zóny pešieho chodníka.

4

Úprava prístupu na most zo Šafárikovho
námestia a promenády Fajnorovho
nábrežia parkovou úpravou, s modelovaním terénu, zrušenie parkoviska.

5

Spojazdnenie Fajnorovho nábrežia popod most na Pribinovu ulicu.

6

Priestorová úprava areálu objektu Umeleckej besedy vytvorením terasového
hľadiska pre komorné predstavenia.

7

Vyústenie cyklistického chodníka komunikáciou z mosta na Pribinovu ulicu.

8

Realizácia obtokového ramena Dunaja v
súlade s CMC Bratislava – Petržalka.

9

Riešenie pešieho nástupu na Petržalskej
strane nábrežia so zachovaním pôvodného telesa Viedenskej cesty.

10

Prepojenie Viedenskej cesty do územia
CMC.

11

Kultúrno-spoločenské objekty CMC.

12

Prestavba územia v zmysle UŠ Artmedia.

13

Realizácia výjazdu medzinárodnej cyklistickej trasy z hrádze na most.
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ORIENTÁCIA
Logika peších a cyklistických lávok
na oboch stranách reaguje na denný
režim svetla a pohľady z mosta.
Ráno, keď je východná strana mosta
slnečná, chodci využijú priamu lávku
paralelnú s cyklotrasou v smere do
mesta. Na tejto strane je možné
vytvoriť menšie oddychové priestory
s jednoduchým sedením nad centrálnymi piliermi mosta.
Poobede, alebo večer pri západe
slnka sa ľudia môžu prechádzať po
západnej lávke, ktorej meandrujúca
forma vytvára promenádny priestor s
výhľadmi a zákutiami na posedenie.
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MIESTO NA RIEKE
Zákutia promenádnej západnej lávky
s vyvýšenými sediami, zeleňou a
pódiami s bezbarierovým prístupom
umožnia množstvo podujatí, festivalov a denno denných neformálnych
stretnutí.
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MIESTO NA RIEKE
Starý most sa stane novým
promenádnym mólom Bratislavčanov.
Hľadiskom, a zároveň aj javiskom
diania v srdci hlavného mesta.

BRATISLAVA NA DUNAJI
Jedinečný pohľadnicový pohľad na
hrad a Nový most definuje identitu
Bratislavy. Tento pohľad zo Starého
mosta obracia Bratislavu smerom k
rieke.

TAKÝTO CHARAKTER NEMÁ ANI
JEDEN MOST NA DUNAJI OD JEHO
ÚSTIA V NEMECKU AŽ PO JEHO
DELTU V ČIERNOM MORI.

BUDE TO JEDINEČNÉ MIESTO,
SYMBOL ZELENEJ, AKTÍVNEJ
A MODERNEJ BRATISLAVY
A ATRAKCIA MEDZINÁRODNEJ
MIERKY.

Projekt novostavby promenádneho
Starého mosta má šancu vytvoriť
impulz na pokračovanie iniciatív
transformácie hlavného mesta:
• nový verejný priestor
• nová ikona Bratislavy - turizmus
• električkové, pešie a cyklistické
prepojenie Staré mesto - Petržalka
• prepojenie cyklotrás
• prepojenie zelenej infraštruktúry
• ekonomický koridor (atraktívne
prepojenie Aupark - Eurovea)
• výnimočné miesto na športové
podujatia, festivaly, Novoročné oslavy a eventy

