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Ako sfunkčniť vnútroblok či zlepšiť pobytovú kvalitu priestorov vo
svojom okolí? Inšpirujte sa príkladmi z doterajších projektov.
Nadácia mesta Bratislavy vyhlásila novú výzvu pre lepšie verejné
priestory. Odborníci z MIB budú aj tento rok počas výzvy niekoľko dní
v týždni konzultovať projekty. Na príklade projektov, ktoré uspeli minulý
rok, sme spísali praktické rady, ktoré vás môžu v dobrom inšpirovať.
Poradíme vám, kde umiestniť kompostovisko, aby ste si nepohnevali
susedov, ktoré úžitkové rastliny majú v mestách najväčšiu šancu na
prežitie, a tiež, ako motivovať ostatných obyvateľov bytovky, aby sa
do projektu zapojili s vami.

Kompostovisko v komunitnej
záhradke GIH
Zabehnutá komunita, ktorá sa usadila
na nevyužívanej časti školského dvora
a zrekonštruovala schátraný objekt, chce z grantu
premeniť nevyužívanú trávnatú plochu na
školskom dvore gymnázia na komunitnú záhradku
s vyvýšenými záhonmi a vlastným kompostoviskom,
Plánujú tiež postaviť altánok so sedením, kde budú
môcť organizovať komunitné akcie.
Kam je dobré umiestniť kompostovisko?
Pri umiestňovaní kompostoviska v blízkosti obydlí sa
ľudia často obávajú zápachu. Aj keď sa fanúšikovia
kompostovania zhodujú, že zdravý kompost
nesmrdí, je dobré poznať zlaté pravidlá správneho
umiestnenia kompostoviska. Aby sa kompostovisko
nestalo jablkom sváru, treba ho umiestniť čo najďalej
od okien. Taktiež je vhodné vybrať skôr tienisté
miesto na suchom podklade. Ideálne ho treba tiež
ochrániť pred hlodavcami a dažďom, výborne na
to poslúži obyčajný poklop. Občianske neziskové
združenie Priatelia Zeme pripravili užitočnú
príručku s praktickými radami ako kompostovať,
v elektronickej podobe si ju môžete prečítať tu.
→ Zdroj fotiek: OZ Radostná práca

Vnútroblok so zelenou exteriérovou
komunitnou obývačkou
Vďaka grantu Nadácie mesta Bratislavy sa spojila
skupina asi 20-tich susedov, ktorí sa pustili do
revitalizácie vnútrobloku v blízkosti Krížnej ulice. Ich
cieľom je obnoviť genius loci, aby vnútroblok slúžil
všetkým susedom, od detí až po seniorov. Potenciál
vnútrobloku pociťovali v pandémii ešte intenzívnejšie,
keďže sa stal akousi externou obývačkou. Vďaka
grantu chcú vytvoriť miesto na stolovanie, hru,
verejnú susedskú knižnú búdku, dotvoriť detskú časť
dvorčeka a povenovať sa výsadbe či výsevu rôznych
rastlín a plodín.
Ako úspešne obnoviť vnútroblok?
Vnútroblok je poloverejný priestor, ktorý bez
väčších obmedzení používa komunita z okolitých
budov. Preto je dôležité pracovať s ich potrebami
a zohľadniť, že ide o ,,spoločnú terasu” všetkých
obyvateľov.
Pri výbere zelene veľmi záleží od samotných
priestorových proporcií konkrétneho vnútrobloku.
Treba brať veľký ohľad na dostatočné svetelné
podmienky v jednotlivých bytoch, napr. listnaté
dreviny sú vhodnejšie lebo v zimných mesiacoch po
opadnutí listov prepustia svetlo, ihličnany zas možno
použiť tam, kde je žiadúce trvalo nejaké priestory
odizolovať.
Všeobecne platí, že vegetácia má byť
navrhovaná etážovito, čiže v poschodiach.
Najnižšie poschodie tvoria trávobylinné porasty či
pôdopokryvné porasty. K vyšším sa radia kríkové
porasty alebo vyššie trvalkové záhony. Najvyššiu
etáž tvoria stromy. Návrh vegetácie je vhodné
konzultovať s krajinným architektom podľa potrieb
rezidentov vnútrobloku.
V našich podmienkach je dobré zvážiť pri
trávnatých plochách dostupné odolnejšie trávniky,
aby v letnom období dokázali prežiť. Prímes hlbšie
koreniacich bylín pomáha trávniku preklenúť
suchšie obdobia, bylinný trávnik je tým rozmanitejší
a benefitujú aj mnohé opeľovače. Parkový intenzívny
trávnik (tzv. golfový/anglický trávnik) v našich
podmienkach odolá jedine pod intenzívnou závlahou,
čo nie je vhodné riešenie pre rozsiahle plochy.
Vhodnou alternatívou k trávnikom sú trvalky.
V miestach, kde očakávame intenzívny pohyb
(trasy peších, okolie mobiliáru či piknikových
stolov), je možné navrhnúť mlat, ktorý plní
funkciu spevnenej plochy.
→ Zdroj fotiek: Projekt revitalizácia vútrobloku II

Na ihrisku v Petržalke pribudnú aj
prírodné hracie prvky
Občianske združenie Brána do Narnie sa už dlhšiu
dobu angažuje na pretváraní školského dvoru pri
CZŠ Narnia v Petržalke na bezpečný komunitne
orientovaný, trvalo udržateľný, sídliskový, športovorekreačný areál. Komunita chce nadviazať na
množstvo odvedenej práce, a to vytvorením
prírodných hracích prvkov, vysadením kríkov
a stromov, vybudovaním dvoch prírodných
pieskovísk, doplnením šmykľavky a muldy.
Poslednou súčasťou projektu bude mobiliár
(časť lavičiek bude z kmeňov stromov), ale
najmä sedenie pre seniorov a seniorky z okolia.
Ako navrhnúť prírodné hracie prvky a prečo
netreba chcieť hneď všetko?
Hracie prvky je dobré navrhovať v súlade
s charakterom prostredia, do ktorého sú určené.
Existujú nekonečné inšpirácie prvkov pre hru.
Dobrou správou je, že veľa prírodných prvkov vie
byť vyrobených svojpomocne, ako napríklad taká
mulda. Mulda je terénna priehlbina doplnená o kmeň
stromu, kde si budú deti môcť trénovať balansovanie
a skákanie. Výborné inšpirácie na detské ihriská
nájdete tu.
Novým iniciatívam odporúčame, aby prvý rok
začali s jednoduchším zásahom čo sa financovania,
povoľovania aj realizácie týka. Počas prvého roka
by ste sa mali zorientovať a naučiť sa v tom chodiť
a ďalšie roky sa jednoduchšie a sebavedomejšie
pustiť do ambicióznejších projektov. Takmer každý
projekt sa dá rozumne rozdeliť na fázy, ktoré možno
robiť aj niekoľ ko rokov a získavať na ne financie
z rôznych zdrojov. Alebo postupne vymýšľať
a nabaľovať na pôvodný projekt nové nápady.
→ Zdroj fotiek: OZ Brána do Narnie

Keď projekt posilňuje celú komunitu
Komunita z vnútrobloku na Krížnej ulici začala práce
ešte počas prvého lockdownu, keď si uvedomili,
aké je dôležité mať komunitný priestor, kam sa dá
vyjsť zo svojich príbytkov a spoločne zveľaďovať
okolie. Podarilo sa im založiť komunitnú záhradku,
prekopať rokmi usadenú zeminu a nasadiť novú
trávu. Prínosom projektu je, že prepája všetky vekové
kategórie. V rámci grantu komunita doplní rôzne
druhy mobiliáru, vytvorí miesto pre stolovanie,
hojdačky, pieskovisko, a tiež priestor pre pestovanie
byliniek.
Ako robiť projekt, aby sa zapojilo čo najviac
susedov?
Overený a férový spôsob na zapájanie susedov je
participácia. Obyvatelia sa môžu zapojiť formou
dotazníkov či osobných rozhovorov. Cieľom je osloviť
čo najširšie spektrum ľudí, aby sa necítili vylúčení
z rozhodovania. Pri samotnom umiestňovaní
prvkov pre rôzne aktivity je dobré rozčleniť priestor
na aktívne zóny, ako sú herné prvky, pieskoviská,
priestor na spoločné posedenie susedov, ktoré budú
umiestnené ďalej od okien. Ideálne je tieto plochy
obkolesiť aj zeleňou, ktorá efektívne tlmí zvuk.
Hlučnejšie aktivity je treba zvážiť s ohľadom
na veľ kosť a materiálové riešenie priestoru. Platí, že
vo vybetónovanom priestore sa bude všetko ozývať,
naopak, v priestore s trávnikom a stromami či kríkmi
sa zvuk nebude tak ľahko šíriť.
→ Zdroj fotiek: Projekt revitalizácia vútrobloku II

Dažďové záhrady sú populárne
Viacerí minuloroční účastníci sa uchádzali o grant,
ktorý im mal finančne pomôcť so zriadením
dažďovej záhrady. Je to znak toho, že obyvatelia
vnímajú zmeny klímy a sú otvorení alternatívnym
opatreniam, vďaka ktorým dokážu proti negatívnym
dopadom globálneho otepľovania bojovať. Práve
„dažďová záhrada“ vie zlepšovať mikroklímu
prostredia, efektívne zachytáva vodu, zvyšuje
vlhkosť, a tiež poskytuje útočisko a potravu pre voľne
žijúce živočíchy vrátane vtákov a motýľov.
Kedy je dažďová záhrada dobrý nápad?
Dažďová záhrada je vhodným riešením na miestach,
kde je potrebné odviesť vodu zo spevnených plôch,
ideálne rešpektujúc terénne danosti. Tiež môže
slúžiť ako poistka v čase prívalových dažďov,
keď kapacitne nepostačuje bežná kanalizácia.
Dažďové záhrady dokážu zachytiť vodu v lokalite
na dlhší čas a spätným výparom zvýšiť vlhkosť
prostredia. Ideálne by sa mali budovať pozdĺž peších
komunikácii, kde je možné zachytiť vodu z chodníka.
Zároveň spestriť zelený pás výsadbou, ktorá je
vhodná do zaplavovaných lokalít ale znesie aj sucho.
Spevnené plochy menšieho rozsahu alebo chodníky
v parku sa štandardne spádujú len do priľahlej
zelenej plochy. V takýchto hobby podmienkach
sa dá do malej dažďovej záhrady stiahnuť voda
z prístrešku na bicykle či odpadkového stojiska.
Dôležité je myslieť aj na to, že ide o technickú
infraštruktúru, ktorá by mala byť navrhnutá
odborníkom.
→ Ilustračné fotografie

Do komunitnej záhrady na Palisádach
vysadia úžitkové rastliny
Cieľom projektu na obnovu komunitnej záhrady
na Palisádach je opätovné oživenie záhrady, ktorá
kedysi prekvitala. V súčasnosti degradovaný priestor
má potenciál, aby sa v pomerne zastavanom území,
stal zeleným ostrovom s niekoľkými lavičkami. Nové
vyvýšené záhony budú určené prioritne na výsadbu
úžitkových rastlín pre miestnych obyvateľov.
Aké úžitkové rastliny majú v meste najväčšiu šancu
na prežitie?
Pestovanie úžitkových rastlín v mestskom prostredí
má skôr zážitkový, než produkčný zámer. V kvetináči
s obmedzenou plochou vypestujete len malé
množstvo plodov, preto treba uvážlivo vybrať
vhodné druhy. Lepšou voľbou býva rýchlo rastúca
zelenina (redkvičky, mangold) či celosezónne bylinky
(bazalka, pažítka, petržlen), prípadne šaláty (rukola,
niektoré kultivary špenátu). Dôležité je zohľadniť
aj možnosti starostlivosti a ako často bude záhon
polievaný. Napríklad, pri pestovaní paradajok je
nutné rátať v lete s dennou starostlivosťou. Naopak,
taká šalvia zvládne aj celotýždňové ignorovanie.
Rozumnou voľbou sú tiež kríky, ako sú plody šípky,
černice, jahody a iné bobuľoviny. Úžitkové rastliny
do vnútrobloku zvažujte len vtedy, ak tam nie je
povolený vjazd áut a parkovisko, čo spôsobuje
priame znečistenie výfukovými plynmi. Viac
informácií o komunitných záhradách
a kompostovaní nájdete tu.
→ Ilustračné fotografie

Zazeleniť dvor uprostred mesta
pomáhajú kvetináče
Dvor uprostred štyroch frekventovaných ulíc
neďaleko Slovenského rozhlasu využívajú obyvatelia
na príjemné susedské stretnutia. V súčasnosti je
však tento priestor bez zelene, čo ovplyvňuje jeho
atmosféru. Cieľom projektu je preto zazelenať dvor
vhodnou výsadbou, ktorá počas leta poskytne tieň
a vytvorí príjemnejšiu mikroklímu. Vzhľadom na
to, že nie je možné stromy sadiť priamo do terénu,
komunita ich vysadí do veľkých kvetináčov.
Ako správne sadiť zeleň do kvetináčov?
Základom úspechu je vhodný kvetináč, keďže
rastlinám treba vytvoriť podobné podmienky, aké
majú v zemi. Aby zeleň prosperovala čo najdlhšie,
oplatí sa uprednostniť samozavlažovacie kvetináče,
ktoré odolajú aj zmenám vonkajších teplôt. Podceniť
netreba ani veľ kosť kvetináča. Platí, že čím väčšia
zeleň, tým väčší kvetináč. Rastlina potrebuje mať
dostatok miesta pre rast koreňovej sústavy. Treba
tiež myslieť na to, aby bol kvetináč stabilný. O zeleň
v kvetináčoch sa treba oveľa intenzívnejšie starať,
preto si na to treba vyhradiť dostatok času. Čas sa
oplatí investovať aj výberu vhodných rastlín.
Ešte pred výberom konkrétneho druhu zelene
si pomenujte funkciu, akú má zeleň v kvetináčoch
poskytovať - či má slúžiť na tienenie, zatraktívnenie
priestoru, alebo ju chcete použiť ako izolačnú zeleň.
Treba zvážiť vhodnosť stanovišťa (slnečné, zatienené,
pri ceste, veterné). Všetky tieto otázky vás navedú
k správnemu druh rastlín na vysadenie. Aby sa zeleni
darilo, dajte si pozor pri výbere substrátu, pretože
stromy, trvalky či kyslomilné druhy potrebujú rôzne
druhy substrátov.
V prípade tienenia lepšie poslúži popínavá
rastlina na konštrukcii, ako strom. V prípade výsadby
do kvetináčov preto nie je na škodu poobzerať sa
po alternatívnych druhoch rastlín, ktoré odolajú aj
horším podmienkam.
→ Zdroj fotiek: Projekt Dvor 4 ulíc - zveľadenie verejného priestoru terasy

V Devíne vyrastá komunitná
bylinková záhrada
Združenie Spoločenstvo detí Zeme, ktoré sa venuje
podpore pozitívneho vzťahu detí a ich rodín k prírode,
pretvára dvor nevyužívanej stolárskej dielne v centre
Devína na komunitnú bylinkovú záhradu. Tá ponúkne
priestor na spoznávanie a pestovanie liečivých
bylín, oddych a načerpanie síl, hru alebo čítanie si
knihy v príjemnom prostredí plnom vôní. Pribudne tu
náučný chodník v podobe veľkej bylinkovej špirály,
lavičky, knižnica, altánok, bylinkáreň na spracovanie
bylín a aj pec na pečenie chleba.
Ako vysadiť bylinkovú špirálu?
Záhony so zmesou bylín sú veľmi vďačné do
mestského prostredia, keďže hmyzu prinášajú
celosezónny zdroj nektáru a ľuďom sa zavďačia
možnosťou celosezónnej konzumácie a ovoniavania.
Populárne špirály vytvárajú možnosť sadiť rastliny
tak, aby im ich poloha vzhľadom na špirálu
zabezpečila najvhodnejšie stanovisko - hore budú
suchomilné (yzop, tymián, šalvia) a smerom dole
sadíme tie rastliny, ktoré uprednostňujú skôr
vlhko (bazalka, pažítka). Aj bez špirály však môže
ktokoľ vek experimentovať a tešiť sa z voňavých
trvaliek aj jednoročiek, ktoré dobre znášajú sucho,
či otrhávanie a ovoniavanie deťmi. Rozmarín
a levanduľa časom vytvárajú krásne a majestátne
kríky, takže ak sadíte do terénu, dobre zvoľ te lokalitu.
→ Zdroj fotiek: Komunitná bylinková záhrada - Devín

Na sídlisku “Februárka” zlepšujú
susedské vzťahy cez susedské priestory
Projekt Nová agora v mestskej časti Nové mesto
má za cieľ zvýšiť pobytovú kvalitu susedských
priestorov a verejných priestranstiev na sídlisku
prezývanom „Februárka“. Občianske združenie, ktoré
za projektom stojí, už realizovalo v tomto priestore
niekoľko zásahov – vysadili zeleň do kvetináčov,
zabezpečili nové sedenie. V aktivitách chcú
pokračovať aj ďalej. Plánujú doplniť ďalšie dizajnové
interaktívne prvky sedenia, ktoré budú prepájať
rôzne generácie. V budúcnosti chcú tento priestor
monitorovať a pomocou participácie s obyvateľmi
naďalej lokalitu rozvíjať.
Prečo sa oplatí zvyšovať pobytovú kvalitu
verejných priestorov?
Kvalita verejných priestorov je často merateľná
takzvanou pobytovosťou, teda schopnosťou
pritiahnuť ľudí, ktorí tu trávia čas. Stratégie sa
rôznia od typu verejného priestoru, napríklad na
MHD zastávke je vhodné vytvoriť komfortný priestor
pre 5-minútové čakanie, kým v parku je cieľom, aby
sa tam návštevníci cítili dobre 2 hodiny. Rôznorodosť
aktivít na spríjemnenie prostredia je však základnou
stratégiou vo všetkých verejných priestoroch – mať
si kam sadnúť, byť obklopený zeleňou v príjemnom
prostredí bez hluku, mať čo pozorovať alebo mať
ako zabaviť dieťa. To všetko pomáha zvyšovať
pobytovú kvalitu.
→ Ilustračné fotografie

Aj jedna obyvateľ ka dokáže
skrášliť a sfunkčniť Vukovarskú ulicu
v Devínskej Novej Vsi
Projekt v Devínskej Novej Vsi vznikol ako občianska
aktivita jednej obyvateľky, ktorá sa rozhodla
skrášliť priestor pred bytovým domom. Svojou
snahou chce aj susedom priniesť do tejto lokality
okrasnú výsadbu, vyvýšené záhony, výsadbu
stromov a komunitné kompostovanie. Podporou
tohto projektu chceme ukázať, že aj snaha jedného
obyvateľa môže zatraktívniť priestor a motivovať tak
ďalších susedov ku komunitným aktivitám.
→ Ilustračné fotografie, OZ Brána do Narnie

Chcete aj vy zlepšiť svoje okolie a neviete ako?
Inšpirácie, manuály a odporúčania nájdete
na stránke mib.sk.

Pomáhame tvoriť kvalitnejšie priestory.
www.mib.sk
www.bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy

