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Výmena, doplnenie či
odstránenie nevhodných
povrchov, úpravy povrchov –
usmerňovanie / zlepšovanie
vsakovania dažďovej vody,
skvalitňovanie povrchov
pre možnosť bezbariérového
pohybu a pobytu
Máte vo svojom okolí chodník, ktorý svojim
povrchom pripomína tankodróm a po daždi
kúpalisko pre žaby? Zmeňte to! Výmenou
povrchu môžete dosiahnuť nielen novú
estetickú kvalitu vášho okolia, ale aj jeho
funkčnosť. Vhodným spádovaním povrchu
usmernite zrážkovú vodu na vhodné miesto
a vyrobte si pred domom dažďovú záhradu.
Môžete vymeniť povrch, zlepšiť prístup do
domu, opraviť schody, zrealizovať chodník
dávno vyšliapaný v tráve. Lebo len vy viete,
aké sú tie najefektívnejšie skratky a cestičky
po ktorých chodíte vy a vaši susedia.
Sú vo vašom okolí terénne prekážky, ktoré
znepríjemňujú život ľuďom s obmedzeným
pohybom, dôchodcom a rodičom s kočíkom?
S pomocou susedov sa pustite do budovania
rampy. Skombinujte ju so schodmi na sedenie
a výsadbou, vytvoríte tak nový zaujímavý
priestor vo vašom susedstve.
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Mobiliár - lavičky, stoly,
cyklostojany, smetné koše
(viac o princípoch
a štandardoch osádzania
prvkov nájdete tu)
Zútulnite si svoje okolie. Je to vaša
exteriérová obývačka. Vytvorte priestor
na sedenie tam, kde vám chýba –
v predzáhradke, na ihrisku, na opustenom
trávniku pri dome, vo voľne prístupnom
vnútrobloku. Pandémia raz pominie a my sa
budeme opäť zbližovať. A medzičasom sa
rozprávajme v bezpečnej vzdialenosti.
Podporte zelenú mobilitu! Nevhodne
situované parkovacie miesto premeňte na
bicyklové státia. Doplňte drevené plató so
sedením a výsadbou, skombinujte ho so
zastrešením státia na bicykle, aby bol váš
miláčik chránený pred dažďom a slnkom.
Chýbajú vo vašom okolí smetné koše?
Vytipujte vhodné miesta na osadenie
a motivujte okolie k udržiavaniu čistoty,
je to náš spoločný priestor.
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Zeleň - výsadba či výsev
rastlín, stromov, zeleň
v kvetináčoch, trvalkové
záhony, kvitnúce lúky
Vráťte sa ku koreňom! Slovné spojenie
zvyšovanie biodiverzity znie možno
komplikovane, ale naši starí rodičia vedeli,
že kvetinový záhon prechádzajúci do
malinových kríkov zadrží vodu lepšie ako
vystrihaný trávnik. Zároveň v ňom majú
svoj priestor rôzne typy hmyzu a drobných
živočíchov, ktoré prispievajú k rovnováhe
v území.
Máte vo svojom okolí opustenú
predzáhradku? Premeňte ju na voňavú
bzučiacu oázu trvaliek, ktorá bude nielen
lahodiť oku, ale aj spríjemní letné horúčavy.
Ak je vo vašom okolí vysušený trávnik,
adoptujte si ho a premeňte ho na kvitnúcu
lúku. Chýbajúci tieň sa dá vyriešiť výsadbou
vzrastlých stromov alebo popínavými
rastlinami. Ak ich nemôžte sadiť do zeme,
riešením je veľký kvetináč.
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Vodné prvky - fontány,
vodná hmla, pitné fontány,
herné prvky, jazierka
Osviežte sa! V menšej mierke môžete
zrealizovať malú vodnú plochu v kovovej
nádobe. Ide o jednoducho realizovateľný,
ľahko odstrániteľný krok, ktorý viete zrealizovať
aj na pozemku len s dočasným povolením
k používaniu.
Skapal vo vašom okolí v lete pes? Vymyslite
interaktívnu hru pre deti aj dospelých. Môže
ísť o pitnú fontánku, z ktorej prebytočná voda
bude odvedená do herných prvkov v svahu.
Alebo osaď te hmlovú fontánu, ide o rýchle
a ľahko demontovateľné riešenie. Schladíte
seba, svoje okolie a spravíte radosť tým
najmenším.
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Herné prvky a ihriská ,
senzorické záhrady, doplnky
na športoviská
Zobuď te to dieťa vo vás a hrajte sa. Chýba
vo vašom okolí priestor pre konkrétnu
vekovú kategóriu? Doplňte ho! Môže ísť
o cvičisko, senzorické záhrady, stolnotenisové
stoly, revitalizáciu ihriska, realizáciu
skateboardových prvkov.
Myslite však aj na ostatných, skombinujte
vhodné riešenia pre viac záujmových
skupín. Petangové ihrisko bude fungovať
bezproblémovo pri detských preliezkach,
pri kombinácii so skatepark prvkami už
treba myslieť aj na priestorové oddelenie.
Nestavajme ale ploty, saďme záhony,
využívajme existujúce priestorové danosti,
upravme terén.
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Tieniace prvky
Letné horúčavy vyháňajú obyvateľov z mesta.
Poobzerajte sa po svojom susedstve, kde
by ste mohli vytvoriť tienistý kútik pre letné
posedenia.
Máte na sídlisku nezaujímavý prechod
medzi dvoma budovami? Dohodnite sa so
susedmi na umiestnení textilného tienenia.
Priestor bude nielen krajší, ale v horúcich
dňoch aj chladnejší.
Ak máte v okolí veľkú plochu bez možnosti
kotvenia tienenia do existujúcich konštrukcií,
s pomocou odborníka navrhnite samonosnú
konštrukciu – pavilón alebo pergolu.
Môžete ju zazeleniť, napnúť na ňu plachtu,
pásy látky, použiť prútie, lano, bambusové
tyče. Predstavivosti sa medze nekladú. Pri
komplexnejších projektoch ale majte na mysli
termín ukončenia realizácie projektu.
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Úprava objektov výmenníkové stanice,
kontajnerové stojiská,
prístrešky na bicykle,
zariadenia na zber dažďovej
vody, rozvodné inštalačné
skrine (viac o princípoch
a štandardoch úprav RIS
nájdete tu).
V blízkosti našich obydlí je mnoho drobných
objektov, ktoré zabezpečujú technickú
infraštruktúru. Často majú zanedbaný výzor,
nevhodné materiálové prevedenie či nevhodnú
polohu.
Zlepšite konštrukcie kontajnerových
stojísk, bicyklových prístreškov, či rozvodných
inštalačných skríň. Nebojte sa kombinácie so
zelenými stenami, popínavými rastlinami
alebo zelenými strechami.
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Komunitné záhrady,
konštrukcie a priestory pre
kompostovanie
Mestské záhradníčenie naberá na popularite.
Komunitnú záhradu môžete rozbehnúť s pár
susedmi v predzáhradke pri vstupe do domu
alebo s väčšou komunitou v nevyužitom kúte
Vášho vnútrobloku. Vyvýšené záhony môžu
mať rôzny tvar a veľkosť, veľmi jednoducho ich
skombinujete s plochami na sedenie či ležanie.
Veľkým príspevkom k lepšiemu
hospodáreniu s odpadom je vybudovanie
komunitného kompostoviska.
Kompostovateľný odpad tvorí pri bežnej
domácnosti podstatnú časť komunálneho
odpadu. (Podľa Inštitútu cirkulárnej
ekonomiky až do 45 % domáceho odpadu
tvorí bioodpad.) Ideálne je myslieť aj na ďalšie
nakladanie s kompostom, preto je to ideálny
doplnok ku komunitnej záhrade.
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Venčisko, hmyzí hotel,
vtáčia búdka, úľ
Zvieratá všetkých veľkostí sú našimi vernými
spoločníkmi. Zlepšite ich životný priestor!
Nevyužívané plochy pri cestách, železniciach,
v opustených areáloch prístupných verejnosti
sú pre to ideálnou príležitosťou. Môže ísť
o hmyzí hotel, mestský úľ alebo vtáčiu búdku.
Každé druhové rozšírenie mikroprírody
v mestskom prostredí na seba naviaže
drobné zmeny v ekosystéme. Hmyz zabezpečí
opeľovanie rastlín, vtáky udržia jeho množstvo
pod kontrolou.
Domáci miláčikovia sú pravidelným
účastníkom susedského života. Vyčleňte im
plochu vo vašom susedstve, ktorá bude len ich.
Oplotený priestor im umožní voľné vybehanie,
hracie prvky dokonalé vybláznenie. Vodný
prvok v priestore bude vítaný pre psov, aj ich
majiteľov.
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Na záver

• Rozmýšľajte nad udržateľnosťou projektu.
Ako ho plánujete prevádzkovať?
Kto bude zabezpečovať údržbu?
Má celoročné pôsobenie?
Je opakovateľný aj ďalší rok?
• Spolupracujte (participujte) a aktívne zapojte
aj miestnych susedov, ktorých sa projekt dotýka.
• Zvážte realizovateľnosť projektu. Ak ide
o komplexnejší projekt rozdeľ te ho na viac fáz
(odporúčame konzultáciu s MIB).
• Zabezpečte si potrebné povolenia – vlastníkov
pozemku, mestskej časti, obyvateľov domu.

Poznámka: uvedené fotografie sú ilustračného charakteru
Zdroje:
http://lepamphlet.com/2014/02/22/la-shed-architecture/
https://sk.pinterest.com/pin/688206386789890256/
https://sk.pinterest.com/pin/484559241164934743/
https://science.jburroughs.org/sdeken/bioretention/photos/060508/pages/DSCF1988_JPG.htm
https://www.stavbaweb.cz/piknikova-mista-ve-stromovce-23426/clanek.html
http://www.land05.cz/en/project/picnic-spot-in-stromovka-park-in-prague-43
https://www.streetpark.eu/en/detail-of-realization/brno-kindergarten-pod-nemocnici/
https://www.bostonmagazine.com/property/2020/04/30/urban-spaces-coronavirus/
https://www.cyclehoop.com/category/racks/
https://www.panoramabois.fr/projets/2055
https://www.edilportale.com/prodotti/vestre/portarifiuti-in-acciaio-zincato-per-esterni/april-portarifiuti_296666.html
https://delva.la/projecten/binnentuin-heel-europa/
www.landezine.com
https://www.masuplanning.com/project/sensory-garden-magneten/
http://www.richlandscapes.net/new-gallery-5/
https://sk.pinterest.com/pin/484559241164934702/
https://www.bostonmagazine.com/arts-entertainment/2018/08/13/fujiko-nakaya-emerald-necklace/
http://diyarchitecture.selbermachendeko.com/the-benefits-of-landscape-architecture/
https://www.masuplanning.com/project/opinmaki-campus-2/
http://landezine.com/index.php/2019/06/activity-landscape-kastrup-by-masu-planning/
https://www.masuplanning.com/project/opinmaki-campus-2/
https://www.masuplanning.com/project/duevej-school/

Kontakt:
Oslovte nás! Máte nápad, ale potrebovali by

http://landezine.com/index.php/2019/06/activity-landscape-kastrup-by-masu-planning/
http://landezine-award.com/regenstein-learning-campus/
https://www.archdaily.com/39960/dzintari-forest-park-substance
https://www.masuplanning.com/project/urban-renewal-fano-bad/

ste usmerniť pri jeho dotiahnutí? Dohodnite si

https://sk.pinterest.com/pin/484559241164907689/

konzultáciu prostredníctvom koordinátora

las-cabezas-de-san-juan

programu:

https://www.dezeen.com/2019/05/23/invisible-studio-students-urban-room-wooden-pavilion/amp/

https://divisare.com/projects/314543-costa-fierros-architects-pablo-diaz-fierros-pedestrianisation-and-sociability-inwww.landezine.com
https://www.archdaily.com/777490/futako-tamagawa-conran-and-partners
https://langleydesign.co.uk/projects/queens-park-place-south-kilburn/
https://www.gardenista.com/posts/garden-hacks-10-genius-ideas-to-hide-trash-cans/

Mgr. Štefan Jurča
02/59 356 590
stefan.jurca@bratislava.sk

http://www.collectifetc.com/realisation/la-plaine-dix70/
https://www.buzzfeed.com/tomvellner/breathtaking-rooftops-youll-want-to-escape-to-immediately?utm_term=.
qqDlJABNW
http://quandmeme.fr/node/23
https://www.klopfermartin.com/news/2014/3/28/kaki-speaks-at-engage-boston-designs-for-good
https://www.wired.co.uk/gallery/amazon-seattle-headquarters?utm_source=Forbes+Espresso&utm_
campaign=4ffd95fe50-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_17&utm_medium=email&utm_term=0_7e62846cb24ffd95fe50-353372341
http://waterboundkooikers.com/new-puppy-play-yard/
https://landscapearchitecturemagazine.org/2019/02/26/dog-park-divide/
www.landezine.com
https://www.landscapefirst.it/rubriche/insect-city-x-studio-ivan-juarez/?fbclid=IwAR1WxbnR0d3X-tqeBC3SQcnKtSsA2dz4rJfzD5G9hHbHx8W7-fw1ZaFYAE
https://landezine-award.com/solvallsparken/
https://design-milk.com/birdhouses-bird-baths-opossum-design/
https://www.homecrux.com/amp/15-amazing-bee-hotels-for-our-pollinator-friends/80161/
Archív architektúry USTARCH SAV - 3;
http://riowang.blogspot.com/2014/09/fasisticky-univerzitni-kampus-v-bratislave.html - 4;

Grantová výzva “Funkčnejšie verejné priestory”

Pomáhame tvoriť
kvalitnejšie priestory

Viac informácii nájdete na webe
Nadácie mesta Bratislavy
a Metropolitného inštitútu Bratislavy

