Evidenčný list pamätihodnosti mesta

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava – Karlova Ves

Adresa:
Adresa popisom:

Karloveská ulica, dnešné nám. sv. Františka

Typ pamätihodnosti:

kategória 3 –zaniknuté pamätihodnosti

Názov pamätihodnosti:

záhradníctvo Valentová

Foto:

KaV-3-7

Popis: Záhradníctvo Valentová sa rozprestieralo sa na ploche takmer 5 ha, od Líščieho údolia po hornú
časť Karlovej Vsi, nazývanú Grefty, alebo Dúbravské. Vľavo od objektu s komínom (kotolňa) stojí
dnes kostol sv.Františka. B. Valentová založila záhradníctvo v r. 1925, kedy sa začalo
aj s budovaním skleníkov, pričom ich celková plocha dosiahla nakoniec niekoľko tisíc m2. Pôvodné
spektrum činnosti podniku bolo veľmi široké. Od pestovania okrasných drevín, trvaliek a skalničiek
po skleníkové kultúry, vrátane orchideí a kaktusov (krásne chryzantémy). Neskôrsa orientácia zúžila
na skleníkové kultúry a na voľných plochách sa pestovali už len rastliny poskytujúce rezané kvety a
zeleň, hlavne pre potreby vlastného kvetinárstva na Špitálskej ul. v Bratislave. Osobitné miesto v
činnosti záhradníctva predstavuje pestovanie kaktusov, ktoré má korene v zberateľskej vášni manžela
p. Valentovej. Zaznamenalovýznamný rozmach. Cenník z r. 1933 obsahuje ponukuvyše 400 rôznych
kaktusov a sukulentov. Koniec pestovania kaktusovsa viaže s bezprostredným skončením 2. svetovej
vojny. V apríli 1945chcela nemecká Wehrmacht vyhodiť do vzduchy svoj muničný sklad v
lesnej časti Líščieho údolia (dnes park SNP). Našťastie vybuchli len dveskládky nábojov do pušiek a
guľometov, čo aj tak stačilo na praktickyúplné zničenie skiel nielen kaktusových skleníkov. Táto
skutočnosťspolu s nedostatkom paliva na vykurovanie v zime 1945/46 znamenaladefinitívny zánik ich
pestovania. Kaktusárstvo nebolo obnovenéani po znárodnení záhradníctva, keď sa neskôr stalo
súčasťou mestskéhopodniku ZARES. Záhradníctvo definitívne zaniklo po r. 1989.
Na ploche záhradníctva B. Valentovej sa v posledných rokoch realizovalarozsiahla výstavba. Vzniklo
Námestie sv. Františka s kostolom,nové bytové domy na uliciach Čárskeho a Špieszovej.
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