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Keď som začal študovať v Bratislave (ďalej len 'BA'), môj pohľad na ňu sa dosť zmenil a
začalo sa mi tam páčiť viac, ako som pred tým len predpokladal. Veľa ľudí, ktorí v nej

možno nežijú, alebo len idú pár krát "cez", nadáva, že je to škaredé mesto (ja som nebo
iný), no nemožno sa čudovať, keďže ako vytknem nižšie, BA má pár problémov, ktoré

môžu väčšinu ľudí odradiť...
Ja vďaka mojej dobrodružnej duši som, ešte pred pandémiou objavil kopu krásnych miest

(veľa z nich neznámych a schovaných), ktoré ma dočista ohúrili a posunuli BA v mojich
očiach ako jedno z najkrajších miest Slovenska (Teda, pokiaľ v BA neprší, vtedy je fakt

hnusná XD).
Ako ale teda, aj ostatným ľuďom, ktorí možno v nej nie sú tak často (prípadne keď aj sú,

nemajú možnosť, čas alebo záujem), tieto skryté pekné kúty navštíviť?
Čo tak aplikovať to, čo tieto miesta robí tak skvelými a peknými, na celé mesto?

V prvom rade (a tu budem trošku "snívať"), BA potrebuje metro ako soľ! Väčšina ľudí sa
pri tomto bode zasmeje, ale je to asi najpodstatnejší, najdôležitejší a naj-celkovo bod v

tomto zamyslení sa.
Po prvé, BA (či už vnútro, alebo okolie) má strašný problém s automobilovou dopravou -
Kopa ľudí cestuje každodenne do BA, či už z ďaleka alebo z blízka. A väčšina z nich na

cieľové miesto ani nedôjde, alebo s veľkým meškaním, keďže celý deň prestoja na
Prístavnom moste.  O nič lepšie to nie je ani vo vnútri, keďže obrovské percento ľudí,
priamo žijúcich v BA, si namiesto MHD vezme radšej do práce auto a niektoré ulice a

križovatky vypadajú každodenne ako už vyššie spomenutý Prístavný most. Ľudí
"zvonku" sa snažia riešiť záchytné parkoviská a tí "zvnútra" by si mohli zobrať MHD a

situácia by sa hneď výrazne zlepšila.
No aj keby, stále je tu druhý problém - BA je síce jedno z tých menších hlavných miest, no
jej štruktúra je pomerne zložitá a človek, nemusí byť pritom ani z tzv. okrajových častí,

keď potrebuje niečo vybaviť na druhom konci, cestuje len tam 45 minút (a to ak mu
presne na seba nadviažu spoje).

A po tretie, ľudí bývajúcich, študujúcich alebo pracujúcich v BA, pribúda každodenne
raketovým tempom. Čiže aj keby sa to z áut presunie na vyššie spomenuté záchytné

parkoviská a MHD, je stále len otázka času, kedy nebudú prepravné kapacity,
električiek, trolejbusov a autobusov stačiť (Na niektorých linkách je to vidieť už teraz). I
keď to zároveň DPB (Dopravný podnik Bratislava) kompenzuje (ako v napríklad v prípade
spojov z Hl. stanice na letisko) viac-kapacitnými trolejbusmi, prípadne na iných linkách

menšími intervalmi medzi jednotlivými spojmi, nepodarí sa mu to udržiavať večne.
A tu presne prichádza do hry metro - V akých intervaloch metro chodí? Koľko ľudí

dokáže odviezť? Aké rýchlosti dokáže dosiahnuť? A nemá skoro žiadne obmedzenia!
Cesty by boli výrazne prázdnejšie, povrchová MHD tiež, zvýšila by si sa kvalita a

rýchlosť cestovania. 
Veľa z vás určite počulo, že na konci minulého režimu realizácia metra v BA mala celkom

stabilný základ - Všetko bolo naplánované a dokonca za Petržalkou sa nachádza aj
rozostavané (bohužiaľ nikdy nedokončené) depo... Pre tých čo náhodou nevideli

predbežnú mapu zastávok, požičiam si ju z internetu a pripnem vám ju nižšie - Nebudem
klamať, že mňa osobne doslova nadchla!



Plán zastávok metra v BA 
(s upravenými názvami z dnešnej doby)

Ako vidíte prepája všetky dôležité a vyťažené miesta - Nebudem ju tu bližšie
popisovať, každý s v nej už sám nájde, čo považuje za potrebné a dôležité... No

vsadím sa, že každý z vás koho sa to týka, si určite už niečo tam našiel, povedal a
predstavil: "Aké by to bolo super sa z 'miesta A' dostať do 'miesta B' za pár minút a

priamo (Prípadne s 1 prestupom)."
Bohužiaľ, nevyzerá to, že by nejaká z vlád alebo zastupiteľstiev mesta vôbec niekedy

uvažovala o niečom takomto a aj keby áno, BA už je tak zastavaná v tomto smere, že by
bolo priam nemožné vybudovať metro pod zemou... Je teda čas rozmýšľať nad iným

riešením - Možno určitá nadzemná forma by mohla byť reálna aj vhodná. Každopádne,
ako som už povedal, treba to začať riešiť čím skôr, keďže ak to takýmto tempom pôjde

ďalej, BA sa dostane do bodu takého dopravného kolapsu, že už nebude návratu.
Ak stále pochybujete, stačí sa zamyslieť nad tým, koľko iných hlavných miest metro má

a ako to tam vyzerá... Ak ste niekedy v nejakom boli, viete si predstaviť, že by teraz
tie kvantá ľudí cestovali namiesto neho MHD alebo ešte horšie autami?

Metro by posunulo BA o 100 rokov dopredu, minimálne - "And that's a fact."



A teraz, ako to súvisí s tým, aby bola BA na pohľad krajšia a príjemnejšia?
Povedal by som, že BA je dosť postavená pre autá - Všade, aj v centre mesta, sú len cesty
a cesty. Vo veľa prípadoch dokonca 2-prúdové. Najviac je to vidieť napríklad na uliciach

Štefánikova ("Od hl. stanice" po Grasalkovičov palác), Staromestská (Od
Grasalkovičovho palácu, cez Zochovu, po Most SNP), ale aj na veľa iných uliciach, keď

zavítam do Ružinova, Petržalky a pod. Nevyzerá to pekne a človek sa tam necíti
príjemne.

Ak by sa znížil nápor áut vďaka metru, takým drastickým spôsobom ako si predstavujem a
predpokladám, okrem problémov so samotnými autami, by sa veľa ciest mohlo tomu

prispôsobiť - Napríklad v prípade tých 2-prúdových v centre, obetovať jeden pruh z
každého smeru (ktoré by teraz už neboli potrebné) a spraviť tam chodníky, pešie zóny,

vysadiť zeleň a pod.
Cesty nie sú jediná vec, ktorá je betónová až až. Bohužiaľ, po minulom režime ostala kopa

námestí, parkov a iných verejných priestranstiev v podstate zabetónovaná alebo
zanedbaná (Na rozum mi hneď príde Námestie slobody a Sad Janka Kráľa).

Prerobiť to, trochu pridať zelene, stromov a starať sa o to. Keď už, tak aj tie fontány dať
dokopy a bolo by všade hneď krajšie... Ako ideálny príklad uvádzam Medickú záhradu,

kam sa chodím strašne rád prechádzať počas roka. 
A to isté platí aj pre množstvo budov - Aspoň mne sa komuni-štýl dosť nepáči (Asi jediná

budova, z tohto obdobia, ktorú mám v BA rád, je výšková budova RTVS ♥).
Ja mám rád buď staré historické budovy (typu, ktoré sa nachádzajú v Starom meste).

Bohužiaľ okrem centra ich moc neostalo, a s tým asi nič nespravíme...
Alebo teda budovy nové, moderné a pekné, ktoré sa teda pomaly ale isto stavajú, takže to

je len otázka času. Znovu ako ideálny príklad uvediem výškovú budovu novej
autobusovej stanice na Mlynských Nivách (Fun fact: Momentálne je to najvyššia budova

Slovenska) - Tá mi osobne vyrazila dych odkedy som ju náhodne objavil a neviem sa
dočkať až skončí korona-kríza, vrátim sa do BA a pôjdem čeknúť najvyššie poschodie,

kde by už mala byť otvorená vyhliadková terasa pre verejnosť. Ak niekedy budete v BA,
máte už tip čo pozrieť. ;-)

Za zmienku ešte stojí (Neviem do ktorej kategórie to mám zaradiť) tzv. Vydrica. Vždy,
keď som okolo daného miesta pred tým išiel mi bolo na vracanie. V panoráme na nábrežie

Dunaja a hrad, zavadzalo odporné komunistické štrkovisko... Mesto však sa podujalo
toto zmeniť a už vyše roka a pol celú oblasť prerába na moderné a pekné miesto. Veľmi sa

teším až to bude hotové.
Možno som len trochu smutný z názoru veľa ľudí, čo proti tomu na internete bojujú ani z

neviem akého dôvodu. Som si ale istý, že keď to uvidia hotové a porovnajú si to s tým
(čiže ničím), čo tam bolo pred tým, tak zmenia názor.

 Myslím si, že po týchto úpravách, z ktorých sa určitá časť pomaly ale isto realizuje - Za
čo chcem vedenie mesta pochváliť, keďže mi vždy vyčarí úsmev na tvári, keď vidím ako
sa niečo upravuje do krajšej a krajšej podoby zakaždým, keď dané miesto navštívim. BA
by mohla byť mesto aspoň po estetickej (a z časti funkčnej) stránke pomaly bez chyby a
zamilovali by si ju ešte viac ľudia, ktorí v nej žijú, rovnako ako aj ľudia, ktorí v nej tak

často nie sú.
Nakoniec prikladám malý abstraktný umelecký náčrt, ktorý približne vyjadruje moju

predstavu, keď mi niekto povie slovo 'Bratislava'.
Zahŕňa, ako aj známe miesta, ktoré sa každému hneď vybavia, tak aj miesta možno menej

známe, ktoré mám ale rád (a dali sa kreslením nejako dobre vyjadriť). A samozrejme,
nakoniec aj moje vysnívané metro "pod tým všetkým" - Hádam sa vám bude páčiť. ♥



Taktiež malá výzva pre vás: Skúste identifikovať všetkých 6 miest/pamiatok, ktoré som
do obrázku zakomponoval (okrem metra samozrejme). ;-)


