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       Silo
Zrevitalizovať masívny, 50 metrov vysoký kus 60-ročného betónu bez 
okien? Bláznovstvo. Ešte dobre, že v Corwine máme radi výzvy. 

Napriek technickým ťažkostiam a vysokým nákladom veríme, že Silo má 
ostať tam, kde je. Len krajšie a s novou funkciou. Okrem neho nám starú 
Palmu budú pripomínať aj ďalšie pôvodné budovy, ktoré zachováme.

            Nová Cvernovka

Kaverny (delostrelecké bunkre)

Príbeh so šťastným koncom o tom, ako sa z nevyužívanej školy 
projektovanej Vladimírom Karfíkom stalo kultúrne centrum Bratislavy. 

V Cverne tvoria umelci, dizajnéri a vizionári, rodia sa tu nové ateliéry aj 
udržateľné značky.

Suť z rekonštrukcie budovy sa podarilo premeniť na Park pod Palmou, kde 
sa rovno pod ikonickým Silom organizujú besedy a komunitné akcie. 
Vždy sa tu niečo deje a vždy je to dobré! 

Vznikli ako sklady munície, ale nakoniec sa tu pred vojnou skrývali 
obyvatelia okolia. Jedna kaverna sa nachádza aj pri Guthause, ktorú sme 
sa v Corwine rozhodli zachrániť a dôstojne zachovať. 
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Vitajte na trase pre všetkých, 
ktorí si chcú v meste oddýchnuť 

od mesta! 

Zeleň rovno pod oknami je kvalita, 
ktorú by si malo každé mesto udržať. 

V Palme nadviažeme na blízkosť 
Malých Karpát a prinesieme do nej 
zelené verejné priestory, vegetačné 
strechy a dažďové záhrady, ktoré 

zlepšia mikroklímu okolia a kolobeh 
vody v období klimatických zmien.
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Ak by ste sa ešte prešli, môžete sa 
vybrať až hore na Kamzík a skúsiť 
nájsť všetky kaverny po ceste. Alebo 
si spravte peknú vychádzku po Peknej 
ceste, vylezte k Obelisku a možno sa 
stretnete aj s Kamennými tvárami. 
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68 min.
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Trasa prepája starú Raču a Novú 
Cvernovku. Prechádza na pomedzí 
dvoch svetov: z jednej strany sú tu 
pokojné a tiché vinohrady na úbočí 
Malých Karpát a z druhej rušná 
a živá Račianska.

Oba svety zohrávali dôležitú úlohu 
v rozvoji Bratislavy. 

Vinice jej dali identitu a Račianska ju 
spájala s ďalšími vinohradníckymi 
oblasťami na severe.  
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Odvtedy sa charakter Račianskej viackrát zmenil: na prelome 
19. a 20. storočia sa tu rozrástla industriálna štvrť a dnes má veľký 

potenciál vytvoriť nové lokálne centrum mesta. 

Palma sa nachádza práve v jej ťažisku, na polceste medzi 
Račianskym mýtom a centrom Rače. A to je dobrý štart!
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Na Koziarke

← na Kamzík

50 min.C


