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Petržalka je najväčšia mestská časť Bratislavy. Napriek tomu, že je prezývaná „be-
tónová džungľa“, nájde sa v  jej zákutiach viacero zaujímavých miest na oddych. 
Mnohé z týchto lokalít s obľubou vyhľadávajú obyvatelia. Najznámejší je Sad Janka 
Kráľa, kde sa takmer počas celého roka koná viacero podujatí. Príjemné prechádz-
ky poskytujú zákutia okolo Veľkého a Malého Draždiaka či Chorvátskeho ramena. 
Pri Malom Draždiaku sa nachádza park, kde vysádzajú stromy známe osobnosti. Na 
okraji Petržalky môžu návštevníci v rámci prechádzok zavítať aj k bunkrom, ktoré sú 
vďaka nadšencom prístupné pre verejnosť.

Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie
Najstarší verejný park v strednej Európe využívajú obyvatelia Bratis-
lavy po celý rok. Môžeme tu vidieť bežcov, cyklistov či iných športovcov, 
vďaka udržiavanému trávniku sa tu stretávajú milovníci hry petanque. 
Od roku 2015 sa tu koncom septembra počas Európskeho týždňa športu 
koná podujatie Športujúce mesto. 

So železnou pravidelnosťou ukazuje svoju silu aj Dunaj, ako napríklad v júni 2013

Od roku 2007 poskytuje 
svojim návštevníkom 
relax i športové vyžitie 
Magio pláž. Jeho súčasťou 
je aj letné kino Bažant 
Kinematograf. 

V roku 2016 sa návštevníci Tyršovho nábrežia 
mohli oboznámiť s 12 kultovými dielami 

slovenských výtvarníkov, 
fotografov a ilustrátorov zo 
zbierok na Slovenskej národnej 
galérie

Pekné počasie využívajú Bratislavčania, aby tu trávili voľný čas, 
či už na nábreží, alebo v tunajších reštauračných zariadeniach. 
Rodičia s deťmi môžu od roku 2009 využívať zrevitalizované 
detské ihrisko, vyskúšať si chodenie po sieťovom moste, ale aj 
v sieťovej špirále. K dispozícii je aj minimaják či preliezačka 
s lezeckými stenami, lezeckou sieťou a vyhliadkou.

Od roku 1994 patrí 
k obľúbeným podujatiam 
v Sade rekonštrukcia 
ostreľovania Bratislavy napoleonským vojskom. Koná sa pri príležitosti 
obliehania Bratislavy v júni a júli 1809 francúzskou armádou.

Tyršovo nábrežie je 
spojené aj s dodnes 
nevyjasnenou smrťou 
študenta Filozofi ckej 
fakulty Univerzity 
Komenského Daniela 
Tupého, ktorého tu 
zavraždili neznámi 

útočníci 4. novembra 2005. Pri príležitosti Dňa 
študentstva mu v roku 2006 odhalili pamätník. Filo-
zofi cká fakulta po ňom pomenovala študentské 
ocenenie Cena Daniela Tupého. Vo februári 2019 
uviedli v kinách fi lm Ostrým nožom inšpirovaný touto 
udalosťou.

Lúka vďaky  
Neďaleko Malého Draždiaka sa nachádza Lúka vďaky. O. z. Za zeleň 
Petržalky tu každý rok, vždy 17. novembra, na výročie Nežnej revolúcie, 
od roku 2009 sadí strom za účasti 
osobností. Prvý z nich zasadil 
herec Ladislav Chudík, neskôr Eva 
Siracká, Emília Vašáryová, Daniel 
Hevier, Marika Gombitová, Milan 
Lasica či Anton Srholec.

Vedľa bunkra sa 
nachádza obnovený 
vojenský cintorín 
z 1. svetovej vojny, pri 
ktorom sa 1. novembra 
pravidelne koná pietna 
spomienka

V bunkri BS-8 Hřbitov 
si 11. apríla 2010 
pripomenuli 65. výročie 
oslobodenia Petržalky 
za účasti podpredsedu 
vlády Dušana Čaploviča, 
starostu Petržalky Milana 
Ftáčnika a herca Ladislava 
Chudíka

Múzeum petržalského opevnenia v bunkri 
B-S 4 Lány pravidelne organizuje podujatia 
pre návštevníkov
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