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ABSTRACT 

The subject of the research is the look at the urban development of the territory Bratislava - 

Petržalka in connection with borders with Austria. It summarizes the progress and presents various 

western visions of the urban development. The paper presents by virtue of an analysis of several 

urban schemes the evolution of development of Bratislava on the right bank of the Danube with a 

special emphasis on the issue of the border area. This scientific study will be the first specific 

overall view on urban development of the area in the 20th century. It analyses in details the five 

levels of the development: I. - until 1918; II. - from 1918 until 1939; III. from 1939 until 1945; IV. 

from 1945 until 1989; V. from 1989 until today. During each of these periods the state border as an 

important determinant of spatial development of Bratislava had a different political character. This 

area has gone through various transformations - from the common territory through the "Iron 

Curtain" to this day. Analysis of the first proposals of the urban development (plan by Paloczy in 

1917, regulation plan contest in Bratislava in 1929) and the first post-war plans (1949) considered 

the use of the land on the right bank of the Danube only marginally. It was not before 1963 when a 

new plan first stimulated the development of the south - the area of Petržalka. The so-called Iron 

Curtain strongly influenced the development and the current condition of the territory in 1948-1989 

and disrupted the natural settlement contacts. Only after 1989 a western development of Petržalka 

could come into consideration.  Early studies have replaced the Iron Curtain with a green border. 

Petržalka started to think about the possibilities of the western development. Despite that fact, the 

marks have remained on this territory which could become basic points for reunification of the area. 

Austrian border towns have become a part of the agglomeration of Bratislava. Several urban studies 

suggest the possibility of mutual development of this area, the development of which may be one of 

the strongest expressions of the motto "Europe without borders". 
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Stručné dejiny založenia a vývoja mesta. 
 

      Bratislava vznikla na mieste brodu cez Dunaj ako križovatka obchodných ciest sever-juh (tzv. 

Jantárová cesta) a východ-západ. Strategickú polohu predurčovali najmä prírodné podmienky. 

Dunaj tu prechádza Devínskou bránou na začiatku Karpatského oblúka a brod cez rieku tu bol z 

okolitých vrchov dobre kontrolovateľný. To viedlo k vzniku viacerých hradov (Bratislava, Devín, 

Hainburg, Pottenburg). Prvé stopy trvalého osídlenia sú z mladšej kamennej doby. Vlastná história 

mesta začína až 2. storočí pred n. l., keď  Kelti založili  základňu s obrannou funkciou. V 2. storočí 

bolo územie súčasťou rímskej provincie Panónia. V okolí Bratislavy je viacero pamiatok ktoré boli 

súčasťou tzv. Limes Romanus, ktorý tvoril hranicu rímskej ríše (napr. vojenský tábor Gerulata, 

rímske sídlo Carnuntum). Aj toto rímske obdobie poukazovalo na strategickú polohu miesta.  

    Kráľovským mestom sa Bratislava stala v r.1291 udelením  Mestských privilégií od uhorského 



kráľa Ondreja III.  Dekrét Žigmunda Luxemburského z roku 1405 potvrdil privilégiá Bratislavy ako 

slobodného kráľovskeho mesta. V roku 1436 získala Bratislava právo na vlastný erb. V rokoch 

1563 – 1784 bola Bratislava hlavným a v 1563 – 1830 korunovačným mestom Uhorska. Schádzal 

sa tu Uhorský parlament. 

     V roku 1805 bol v Bratislave po bitke pri Slavkove podpísaný tzv. Prešporský mier medzi 

Francúzskom a Rakúskom. Rozvoj delostrelectva oslabil fortifikačnú úlohu rieky pre mesto. V roku 

1809  Napoleon  ostreľoval mesto z pravého brehu Dunaja (obr.č.1). Táto udalosť výrazne 

poukázala na strategický význam územia na pravom brehu Dunaja. 

        Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa Bratislava stala súčasťou I. Československej republiky 

(ČSR). Pri určovaní nových hraníc bolo územie Petržalky pre svoju strategickú polohu predmetom 

dlhých diplomatických jednaní. Nakoniec, v menšej rozlohe ako v súčasnosti, bolo v auguste 1919  

po dohode veľmocí obsadené československým vojskom a pričlenené k Československej republike.   

Územie Petržalky bolo predmetom aj Viedenskej arbitráže a po rozpade I. ČSR sa stalo od 

10.októbra 1938 súčasťou Nemecka. Je známe že Hitler, ktorý navštívil obsadené územie, sochu M. 

R. Štefánika s levom ako symbolom ČSR na druhej strane rieky komentoval slovami : „Stefanik 

kann bleiben, aber die Katze muss weg!“. Vyjadril tak svoj úmysel rozbiť Československo, čo sa v 

marci 1939 aj uskutočnilo. Bratislava, bez územia Petržalky, sa stala hlavným mestom Slovenského 

štátu (1939-1945).  

     Od 4. apríla 1945, keď Bratislavu obsadila armáda SSSR, sa Petržalka stala znova súčasťou 

obnovenej Československej republiky. Spolu s ňou aj obce Jarovce, Čuňovo a Rusovce, ktoré pred 

vojnou boli súčasťou Maďarska. Po federatívnom usporiadaní Československa v 1969 sa Bratislava 

stala  hlavným mestom Slovenska a po rozlúčení ČSSR sa od 1993 stala hlavným mestom 

Slovenskej republiky. Tieto zmeny už ale nemali vplyv na územnú a administratívnu príslušnosť 

Petržalky k Bratislave.  

     Poloha územia bola sprevádzaná jeho multikultúrnosťou, čo sa prejavilo aj v mnohých podobách 

názvu mesta.  Najznámejšie sú Istropolis, Braslav, Posonium, Pozsony, Prešporok, Presburg, krátko 

Wilsonovo mesto a od 6. marca 1919 Bratislava. 

 

Urbanistický rozvoj územia do 1918. 
 

Bratislava predstavovala vo svojom založení a vývoji dve duálne územné jednotky – lokalitu 

hradného kopca s hradom a Podhradím a vlastné mesto, ktoré tvorilo samostatný opevnený útvar. 

Táto dualita bola prejavená aj v silute mesta, kde hrad predstavoval symbol svetskej a Dóm s 

vežami ďalších kostolov symbol cirkevnej moci. Táto poloha umožňovala dobrú kontrolu 

strategických bodov na rieke a samotná rieka pôsobila ako súčasť  fortifikačného systému mesta.  

     Územný rozvoj Bratislavy sa po urbanistickom prelomení hradieb uberal najmä východným 

smerom. Tento smer rozvoja podporovalo aj vinohradnícke osídlenie na južnom úpätí Malých 

Karpát. Vinohrady založené v období rímskej prítomnosti sa stali  neoddeliteľnou súčasťou obrazu 

okolitej krajiny. Východný rozvoj podnecovala aj železnica v smere na Trnavu, prvý parný vlak 

prišiel do Bratislavy v 1848. Železnice a parná lodná doprava podmienili rozvoj  priemyslu. Ten sa 

však rozvíjal na ľavom brehu mesta, kde vznikol aj zimný prístav.  

       Petržalku tento rozvoj ešte nezasiahol. Najväčším limitom rozširovania mesta na pravom brehu 

bola rieka. Pod Bratislavou vytvárala vnútrozemskú deltu, ktorej ramená zaberali veľkú časť 

územia, ako je to zrejmé z Mikovínyho mapy Dunaja (obr.č.2). V r. 1776 na nábreží  vznikol prvý 

verejný park v strednej Európe [1] (1). V roku 1886 sa podľa projektu G.E.Lafranconiho (2)  začala  

realizovať regulácia Dunaja. Tá umožnila aj výstavbu prvého pevného mosta v r. 1890 (3). Až cez 

neho vstúpila na územie Petržalky železnica, ktorá aktivizovala rozvoj priemyslu. 

       Mesto až dovtedy malo cez rieku len provizórne pontónové mosty a loďkovú prepravu.  

Petržalka tak bola najmä poľnohospodárskym a rekreačným zázemím mesta.   Ovocné sady 

dotvárali krajinný ráz územia. Poľnohospodárska parcelácia územia bola ovplyvnená 

komunikáciami, ktoré smerovali k mestu. Významným historickým krajinným prvkom je alej 

pozdĺž cesty z Kittsee, ktorá je nasmerovaná na bratislavský hrad. Sídelné predpolie mesta na 



pravom brehu Dunaja tvorili obce Kittsee, Kopčany Berg, Wolfsthal.  

    Prvým historicky známym mestským rozvojovým plánom bol tzv. Priamiho plán prestavby 

Bratislavy z roku 1663. V podstate ide o plán opevnenia pred tureckým nebezpečím. Fortifikačný 

význam Petržalky bol podčiarknutý potrebou kontroly brodu a pontónového mosta. 

      Prvým skutočným mestským rozvojovým plánom Bratislavy bol  návrh A. Palóczyho(4) z roku 

1917 (obr.č.3). V tom čase mala Bratislava 70 000 obyvateľov. Podkladom pre tento plán bol 

Palóczyho návrh z r.1907. Prvý krát zahrnul do územného plánu Bratislavy aj Petržalku a uvažoval 

o Dunaji ako o hlavnej kompozičnej osi Bratislavy [2]. Autor sa opieral o kompozičné zásady 

C.Sitteho [4]. Petržalka je rekreačným zázemím mesta. Palóczy navrhol pre mesto okružnú 

dopravnú komunikáciu [3], ktorá vedie v Petržalke popod Sad. J. Kráľa (kde je dnes vedená 

diaľnica...). Ďalšou zaujímavosťou plánu je návrh troch mostov – jeden je približne v polohe mosta 

SNP ktorý vedie medzi hrad a staré mesto, už jestvujúci most Fr. Jozefa a tretí most navrhol pod 

lokalitou Zimný prístav približne kde dnes stojí diaľnično-železničný most. Napriek tomu, že 

Palóczi v zásade uvažoval s urbanistickým rozvojom mesta východným a severovýchodným 

smerom (výhľad 150 000 obyvateľov), tri mosty by iste podmienili urbanistický rozvoj aj 

ľavobrežného územia Dunaja. 
 
 

Obdobie 1918-1945 – prvá etapa železnej opony 
 

       Po pričlenení Petržalky k I. ČSR boli dôležitými stimulmi rozvoja Petržalky rozvoj železnice, 

pokračovanie prevádzky tzv. Viedenskej električky z roku 1914 a najmä postupná industrializácia 

(napr. závod Matador). Tá bola sprevádzaná v prvých desaťročiach s relatívne intenzívnou 

výstavbou robotníckych štvrtí [2]. Aj I. ČSR si však uvedomovala strategický význam tohto územia 

a už od roku 1919 sa tu začalo s výstavbou 9 vojenských bunkrov. 

     Vzhľadom na novú pozíciu Bratislavy v štáte sa predpokladal jej ekonomický, sociálny a 

kultúrny rozvoj.  To predpokladalo aj územný rozvoj v nových politických podmienkach. V r. 1923 

A.Balán a J. Grossman(5) vypracovali štúdiu na regulačný plán Bratislavy, v ktorej Petržalka 

nebola ani súčasťou výkresu. Jedinú reálnu možnosť v rozširovaní mesta videli vo východných 

smeroch od starého jadra mesta[3].  

       Územie Petržalky bolo súčasťou mapových podkladov až v medzinárodnej súťaži na 

„Generálny plán regulačný a železničné riešenia na území Bratislavy a okolitých sídiel“ v r. 1929.  

Väčšina súťažných návrhov podstatu urbanistického rozvoja sústreďovala na východný smer , ktorý 

však bol oklieštený okruhom železnice. Aj v tejto súťaži zostal potenciál Petržalky nevyužitý. Len 

návrh J. Štěpánka umiestnil v západnej časti Petržalky športový komplex. Víťazný návrh 

architektov J.Tvarožeka, A. Dryáka a K. Chlumeckého rozvíjal v Petržalke najmä rekreačné funkcie  

rozšírením územia parku J. Kráľa. Tento návrh je pozoruhodný tým, že Petržalku s mestom spojil aj 

druhým mostom presne v mieste dnešného mosta Apollo (obr.č.4).  

Najviac využil možnosti Petržalky pre rozvoj mesta návrh maďarských architektov, ktorý získal 4. 

cenu (I.Forbáth, L.Déhli, E.Faragó, A.Akay). Navrhli mesto pre 350 000 obyvateľov a smerom na 

juh rozšírili Petržalku. Aj tento rozvoj v ich grafickom podaní návrhu zostal len v štylizovanej 

schéme (obr.č.5) a vnímal Petržalku ako štvrť s nízkou hustotou okolo železničnej stanice.  

     Realita rozvoja územia Petržalky však bola iná. Po nástupe Hitlera k moci tu opäť pôsobili 

strategicko-vojenské priority. V rámci opevňovania republiky po vzore  Maginotovej línie tu 

vyrástol systém vojenských opevnení (bunkre). Táto obranná línia nadviazala na opevnenia 

budované tesne po 1. svetovej vojne. Výstavbu obranného systému v území mala I.ČSR 

naplánované ukončiť v roku 1951. Tieto zariadenia v priestore  štátnej hranice môžeme označiť za 

prvú epochu železnej opony. Jej úlohou bolo chrániť demokraciu pred fašistickou totalitou. Poloha 

týchto zariadení determinovala aj prirodzený územný rozvoj smerom k rakúskym obciam, najmä na 

Kittsee. Mnohé bunkre sú súčasťou územia dodnes. Pechotný bunker B-S-8 “Hřbitov”, bol najväčší 

a najsilnejšie vyzbrojený ťažký objekt v Bratislave. Dnes je premenený na múzeum a pamätník 

obetí vojny.  



       Petržalka bola v medzivojnovom období významným športovo-rekreačným zázemím mesta. Na 

brehu Dunaja bolo riečne kúpalisko LIDO. Jeho význam podčiarkovala skutočnposť, že mesto 

nemalo kúpalisko. Na pobreží Dunaja boli vybudované objekty veslárskych klubov. Vo východnej 

časti Petržalky bola dostihová dráha a futbalové kluby. Centrum rekreácie bol Sad J. Kráľa, lodná 

preprava zabezpečovala priame spojenie so starým mestom.  

     Významným prostriedkom hromadnej dopravy bola tzv. Viedenská električka, v rakúsku volaná 

Pressburgerbahn. Vo Viedni išla po Grossmarkthalle, v Bratislave mala konečnú  pri Slovenskom 

národnom divadle, kde bol položený duálny rozchod koľajníc (1000 mm a 1435mm). V podstate to 

bol Tram-Train systém. Po prechode cez Starý most prešla po nábreží okolo Sadu J. Kráľa po 

západnom obvode Petržalky k železničnej stanici, odkiaľ sa odklonila v smere na Wolfsthal. Po II. 

svetovej vojne toto spojenie zaniklo. Ostali ale stopy ktoré oživujú myšlienky na oživenie tohto 

spojenia. Okrem fragmentov trate v smere na Berg je to napríklad názov Pressburger-Bahn-Platz vo 

Schwechate.  

     V období II. svetovej vojny patrilo územie Petržalky Nemecku a ako jeho okrajová časť 

nezaznamenalo žiaden rozvoj. Mesto ale prišlo o niektoré zariadenia celomestkého významu. Strata 

športovo-rekreačných zariadení podmienila výstavbu komplexného športového centra Tehelné pole 

vo východnom rozvojom smere mesta. Stratu Sadu J. kráľa obyvatelia kompenzovali v karpatskom 

lesoparku.      

Rozvoj mesta  v tomto období predstavuje radiálnu schému vývoja východným a severovýchodným 

smerom.   
 

5. Obdobie 1945 – 1990 druhá etapa železnej opony 

 

    Mesto ako aj územie Petržalky nezaznamenalo s výnimkou niektorých priemyslových lokalít 

výraznejšie vojnové škody. Jediný most zničený Nemcami v apríli 1945 bol rýchlo nahradený a tak 

spojenie s Petržalkou bolo zabezpečené. Nová geopolitická situácia znamenala ale ukončenie 

prevádzky Viedenskej električky a postupné zvyšovanie nepriechodnosti hranice s Rakúskom. 

Začala druhá epocha železnej opony – ochrana komunistickej totality pred západnou demokraciou.  

    Prvé návrhy na územný plán Bratislavy z r.1949 od známych osobností (K.Gross, prof. J.Svetlík, 

prof. E. Hruška) boli zamerané zásadne na pokračovanie tendencií východného rozvoja z 

predvojnového a vojnového obdobia. Najreálnejší návrh predložil K.Gross (obr.č.6,), ktorý spojil 

Petržalku dvomi mestským mostami a na západe diaľničným mostom, čím prognózoval  neskoršiu  

polohu vedenia diaľnice. Plán M. Hladkého (neskôr primátor mesta)  z 1956 už priniesol tri mosty. 

Tieto návrhy stále vystačovali s potenciálom východného rozvoja. Ten sa však významne oslabil 

lokalizáciou okruhu železnice a najmä priemyslom, ku ktorému mesto postupne dorastalo. Príchod 

rafinérie Slovnaft znamenal veľký rozvojový impulz, na ktorý mesto reagovalo územným plánom 

M. Beňušku z r. 1963. Bol spracovaný v súlade s rajónovým plánom Bratislavy cca z r.1960 

(obr.č.7). V nadväznosti na koncepciu bratislavského regiónu od E.Hrušku (obr.č.8) položil základy 

súčasnej urbanistickej radiálno-polookružnej koncepcie mesta v rádiuse 180º. Bol to prvý plán 

mesta, ktorý jeho rozvoj orientoval aj cez rieku do Petržalky a cez Karpaty. Ďalej je to vedenie 

diaľnice, stabilizácia počtu a polohy mostov. Plán počítal s rozvojom Petržalky ako mestskej štvrte 

pre 60 000 obyvateľov. Zaujímavým momentom plánu bol návrh tzv. obtokového kanála Dunaja. 

Tento kanál mal dve funkcie. Prvá bola pomôcť rieke odviesť povodňovú vlnu mimo územie mesta. 

Druhá, neverejná funkcia kanála bola fyzicky vymedziť tzv. pohraničné pásmo. Táto „vodná 

priekopa“ mala byť súčasťou systému zariadení ktoré robili hranicu nepriechodnou. Je paradoxné, 

že zámerom realizovať výstavbu v Petržalke socialistická republika demonštrovala potvrdenie 

svojho vlastníctva tohto územia. To bol nový postoj k tomuto územiu, dovtedy poznačeného 

opatrným rozvojom. Na druhej strane však tento rozvoj nepredvídal žiadne súvislosti s okolitým 

osídlením za hranicami. Územia rakúskych obcí bolo na dlhé desaťročia bielym miestom na mape 

(územného plánu). Dokladom tohto postoja bola čiastočná demontáž Viedenskej električky.  

     Územný plán z r. 1963 sa stal podkladom pre veľkú medzinárodnú ideovú urbanistickú súťaž na 

Petržalku. Bola vyhlásená v r.1966. Porota na najvyššom treťom poradí umiestnila 5 návrhov (2 z 



ČSSR, po jednom Rakúsko, USA, Japonsko [5], obr.č.9). Každý z návrhov mal inú koncepčnú 

podstatu. Ani jeden z ocenených návrhov nepočítal s pôvodnou urbanistickou štruktúrou starej 

Petržalky. Všetky návrhy umiestnili novú zástavbu relatívne ďaleko od obtokového kanála, toto 

územie vyplnila zeleň.  

Tieto plány zmarila vojenská intervencia v r.1968. V rámci tzv. „socialistickej normalizácie“ začala 

aj nová etapa panelovej výstavby v krajine. Projektom výstavby Petržalky ako nového mestského 

sektoru pre 130 000 obyvateľov bol poverený Stavoprojekt Bratislava (architekti J.Chovanec, S. 

Talaš).  Ich koncepcia čiastočne vychádzala zo záverov hodnotenia poroty súťaže, ale bola prísne 

podriadená diktátu stavebnej prefabrikácie. Po obvode obytného súboru  umiestnila zberné 

obvodové komunikácie (obr,č.10).  Z koncepcie územia vypadol obtokový kanál. V línii s hranicou 

bola realizovaná diaľnica Praha – Budapešť, ktorej oplotenie bolo tiež nebadanou súčasťou 

hraničného pásma železnej opony.  

 

6. Obdobie po 1990  -  pád železnej opony, vznik zelenej hranice 

 

Pád železnej opony v 1989 otvoril na oboch stranách úvahy o možnostiach revitalizácie 

prerušených sídelných vzťahov. Liberalizácia pohybu cez hranicu s Rakúskom znamenala zásadný 

obrat v orientácii kapacít dopravy. Kým do r.1989 predstavovala  záťaž v severo-južnom smere 

95%, v roku 1991 sa zmenila orientácia dopravného prúdu trantzitu v smere východ-západ. O 

rozvoji mesta a jeho regiónu sa tak začalo uvažovať s radiálno-okružnou koncepciou v rádiuse 360º. 

Prvú takúto úvahu územia „bez hraníc“ priniesla urbanistická štúdia  bratislavského regiónu Fakulty 

architektúry(1991 [6], obr.č.11).  Naznačila aj nové možnosti  sídelných väzieb s obcami.  Na túto 

štúdiu nadviazala urbanistická štúdia humanizácie Petržalky Fakulty architektúry (1992 [7], 

obr.č.12). Prvá poukázala na možnosti západného rozvoja Petržalky až po dotyk s hranicou. 

Navrhla obnoviť železničné a električkové spojenia v nových  koridoroch tak, aby na rakúskej 

strane vzniklo aj spojenie Berg-Wolfsthal.  Likvidáciu železnej opony nahradila zelenou hranicou, 

ktorú predstavovala krajina suchých poldrov. Tým nadviazala  na ideu obtokového kanála. 

Významnou kompozičnou osou sa stala aleja z historického parku v Kittsee v smere na bratislavský 

hrad. V tejto osi štúdia umiestnila aj nové centrum západnej Petržalky. Diaľnicu sever-juh navrhla 

viesť tunelom cez Karpaty a tým eliminovala jej bariérový účinok.  Napokon však bola diaľnica 

realizovaná podľa socialistických zámerov.  

       Ideu zelenej hranice s využitím vodného prvku priniesla aj neskoršia štúdia Magistrátu autorov 

V.Hrdý a kol. (2008, obr.č.13). Táto zelená os by sa stala spoločným rekreačným územím Petržalky 

a postupne sa rozrastajúcich rakúskych obcí. 

Z posledných oficiálnych štúdií ktoré sa zaoberajú rozvojom prihraničného územia Bratislavy a 

rakúskych obcí je Projekt BAUM (R.Kachlík, Z.Jankovičová, 2014). Na škodu ale nepočíta s víziou 

obnovenia  koľajového spojenia Kopčany – Wolfsthal.  
 

       7. Závery 
 

Otvorenie hraníc, výhodnejšie podmienky pre výstavbu a ceny pozemkov postupne priniesli vlnu 

výstavby bytov v rakúskych pohraničných obciach slovenskými investormi.  Nastal výrazný rozvoj 

nových obchodných centier v Rakúsku, kde dominuje slovenská klientela. Krajina Burgenlandu a 

Niederősterreichu sa stali súčasťou rekreačného zázemia. Tieto územia sa stali súčasťou 

aglomerácie Bratislavy. Obnovili sa južné železničné spojenie na Viedeň, autobusová doprava, 

cestné a cyklistické trasy. V prípade znovuobnovenia chýbajúceho úseku z Wolfsthalu do 

Bratislavy by bola koncepcia Tram-Train  ideálnym riešením. V centre Bratislavy už je položený 

duálny rozchod a tak by mohli tieto súpravy zachádzať do centra mesta, tak ako tomu bolo v rokoch 

1914 - 1935 .  V obraze krajiny dominuje biely bratislavský hrad. Základné priehľadové smery na 

hrad je potrebné zachovať. Rozvoj tejto časti územia môže byť jedným z najsilnejších prejavov 

hesla „Európa bez hraníc“. V sociálnej a kultúrnej oblasti je to vízia návratu k trojazyčnému 

územiu.    



Je zrejmé, že dynamiku tohto územného  rozvoja je potrebné koordinovať a regulovať spoločným 

priestorovým plánom, pre ktorý môže byť východiskom Projekt BAUM ale aj iné štúdie. Okrem  

vízie obnovenia  koľajového spojenia Kopčany – Wolfsthal by sa mal intenzívne zaoberať aj 

obrazom krajiny, ktorá poskytuje niekoľko jedinečných hodnôt. 
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Poznámky 

(1) Dnes Sad Janka Kráľa, pôvodne ako Aupark (nem.) alebo Ligeti díszkert (maď.), rozloha 42 ha, založený na 

mieste lužného lesa, hviezdicový parkový pôdorys, vzácne dreviny, dnešná podoba je  z roku  1839.  

(2) Grazios Enea Lafranconi (1850-1895), taliansky inžinier a archeológ,  autor štúdií o povodniach a regulácii 

Dunaja a  hydrologickej mapy Dunaja 

(3) Pôvodne Most Františka Jozefa, projekt inž. Fr. de Salez Cathry, stavba  august 1889 - december 1890. Dĺžka 

458,4 metrov, 7 polí. Konštrukcia mosta predstavovola dvojmostie na spoločných pilieroch, cestný a 

železničný most mali svoju vlastnú konštrukciu.  

(4) Palóczi, Antal (1849-1927), maďarský urbanista, profesor Technickej univerzity v Budapešti, podieľal sa na 

regulačnom pláne Budapešti, Arad, Brašov,Nyíregyháza,  Sopron... 

(5) Alois Balán, Jiří Grossman, významní predstavitelia československej medzivojnovej moderny, českí architekti 

pôsobiaci v Bratislave 

(6) Presný názov súťaže "Ideové urbanistické riešenie južného obvodu mesta Bratislavy" , súťaž oboslalo 84 

návrhov z 19 krajín. Výstava súťažných návrhov bola súčasťou programu Stretnutia urbanistov, ktoré sa 

konalo v Bratislave v roku 1967 a nadväzovala na IX. kongres UIA (Medzinárodná únia architektov) v Prahe.  


