
SAD JANKA KRÁĽA
Sad Janka Kráľa – v minulosti známy ako Bruckenau, Aupark, Park Petržalky, Petržalské sady či Tyršove sady 
– bol vybudovaný v rokoch 1775 – 1776. Od toho času prešiel park viacerými rekonštrukciami. V roku 1975 
oslávil Sad Janka Kráľa 200 rokov od svojho založenia a bol v zanedbanom stave. Výstavbou sídliska strácal 
park prirodzené predpolie a ochranné pásmo a prírodné koridory s lužnými lesmi.

Rekonštrukcia parku
V 60. a 70. rokoch bol park značne zanedbaný, dreviny boli prehustené, stromy sa začali postupne deformovať a pre chýbajúcu údržbu schnúť. Preto bol v roku 1975 
vypracovaný projekt rekonštrukcie parku. Rekonštrukcia Sadu prebiehala v rokoch 1977 – 1983. Autorom rekonštrukcie je Alfonz Torma. Rekonštrukcia podporila 
a vyzdvihla pôvodný prírodno-krajinársky charakter parku a zachovávala centrálnu časť parku s dominantou sochy Janka Kráľa. 

Areál doplnila fontána Pijúce holubice od Ambróza Balážika z roku 1982 a 12 odpočinkových zón s kameňmi so znakmi zverokruhu od P. Miklánka. Pri Moste SNP 
vybudovali terasu na promenádne koncerty s miestami na sedenie a neďaleko postavili novú budovu espressa.

Centrálnou časťou parku je priestor pri 
soche Janka Kráľa

Jednou z vizuálnych dominánt parku sa 
stal aj pylón Mosta SNP 

Fontána Pijúce holubice od Ambróza 
Balážika z roku 1982

12 znamení zverokruhu v oddychových zónach parku

Pôdorys Sadu Janka Kráľa po rekonštrukcii. Pohľad z juhu (od diaľnice). 1. Gotická veža; 2. Odpočinková plocha s fontánou; 3. Centrum parku so sochou Janka 
Kráľa; 4. Objekt pre správu s občerstvením a terasou; 5. Jedno z odpočívadiel; 6. Detské ihrisko; 7. Čerpacia stanica a sociálne zariadenie.

Lunapark
Počas svojej existencie od konca 19. storočia bol jediným zábavným parkom v Bratislave. Pôvodný lunapark sa nachádzal približne na mieste dnešného nákupného 
centra Aupark. V 50. rokoch 20. storočia ho nahradil lunapark na nábreží Dunaja pri dnešnom divadle Aréna. V 70. a 80. rokoch bol Lunapark od jari do jesene vy-
hľadávanou atrakciou. Nachádzali sa tu ruské kolo, autodróm, horská dráha, reťazová dráha, zrkadlový labyrint, strašidelná dráha, detské kolotoče, detský vláčik či 
motokárová dráha. Súčasťou bola strelnica a stánky s občerstvením. Konali sa tu vystúpenia a slávnosti. Koncom 80. rokov začala jeho popularita klesať, keďže ne-
zodpovedal vtedajším nárokom, a na začiatku 21. storočia zanikol.

Retiazkový kolotoč, jedna z atrakcií Lunaparku Areál bývalého Lunaparku v súčasnosti


