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Text zprávy: 

Letná škola „Urban Design and Gardening“ sa konala na Technickej Univerzite v Rige 
v termíne 26. 6. - 8. 7. 2022. Univerzita, ktorej moderný kampus sa nachádza blízko centra 
Rigy, práve oslávila svoje 160. výročie.  

Na vycestovanie pre občanov EU víza nie sú potrebné. Cestu po ČR a v Lotyšsku si účastník 
hradí sám, rovnako ako cestovné poistenie. Letenky preplatila VŠ (cca 6000Kč vrátane 
zacheckovanej batožiny). Hostiteľská VŠ hradila ubytovanie v kampuse (každý apartmán 
mal 3 dvojlôžkové izby, spoločnú kuchyňu a kúpeľňu), v pracovné dni raňajky a obed 
v kantíne a všetky výdavky spojené s programom letnej školy. Na základe tohto mne ako 
účastníkovi nebolo vyplatené žiadne štipendium. 

Na letnej škole bolo 12 účastníkov z Európy, ale aj z Kazachstanu či Číny. Program trval 
každý pracovný deň približne do 17h. Víkendy boli voľné. Kampus mal centrálnu polohu 
blízko historického centra (15-20 min pešo, 10 min elektrokolobežka), s mnohými 
možnosťami vyžitia – múzeá, nákupné centrá, historické centrum, pamiatky, príroda, 
centrálny market, nočný život… Mesto predeľuje rieka Daugava, ktorá je vhodná 
na kúpanie. Piesočná pláž sa nachádza len 5 minút pešo z kampusu. 

Domáci obyvatelia sú priateľskí, hovor v angličtine je na vysokej úrovni. Prekvapením bolo, 
že Riga je mnohonárodnostné mesto, mnoho obyvateľov pochádza z Ruska, Ukrajiny 
či Poľska. 

Program letnej školy bol celkom zaujímavý, ale uberal sa úplne iným smerom, ako bolo 
dopredu avizované.  

Skladal sa z teoretickej časti (besedy a prednášky), praktickej časti a výletov na zaujímavé 
miesta. Jednalo sa napríklad o návštevu Horticulture School, kde sme mali možnosť 
prehliadky lodného kontajnera, ktorý bol prestavaný na laboratórium na hydroponické 
pestovanie rastlín. Ďalej nás architektka sprevádzala svojimi projektmi v Rige, kde prepojili 
výstavbu moderného bývania so systémom zelených striech a privátnych záhrad. Navštívili 
sme komunitnú záhradu v centre Rigy, ktorá vyrástla na troskách bývalého zimného 
štadiónu. Veľmi zaujímavá bola prehliadka skládky, kde okrem spracovávania odpadu, 
sekundárne využívajú plyny, ktoré vznikajú pri kvasení biomasy - vykurujú nimi skleníky 
o rozlohe 1 hektára a sú tak schopní lokálne pestovať zeleninu v zime. 

Druhý týždeň sme sa v skupinách venovali zostavovaniu vlastného projektu, ktorý bol 
na študenta, ktorý neštuduje technológiu, dosť náročný. Úlohou bolo zostaviť vlastné 
hydroponické akvárium so solárnym pohonom od A po Z. V priebehu 5 dní sme vyrezali 
jednotlivé časti z plexiskla laserom, vŕtali a lepili ich spolu. Prepájali sme káble 
s osvetlením, baterkou, spúšťačmi, časovačom, filtráciou a solárnym panelom. Nakoniec 
sa akvárium naplnilo vodou a bylinkami, ktoré mali v tomto prostredí mať ideálne 
podmienky na život. Jednotlivé akvária sme zanechali na architektonickej fakulte, 
kde pokus ďalej monitorujú naši supervízori. 

Na záver poznamenám, že účasť na letnej škole bola veľmi zaujímavá a neváhala by som 
sa zúčastniť znova. Skvelý kolektív, bohatý program, moderná univerzita, možnosť 
pracovať s nástrojmi ako 3D tlačiareň či laser a množstvo nových poznatkov technického 
zamerania. 
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