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Úvod

Vnútrobloky

Kvalitné verejné priestory sú vitálnou podporou dobre fungujúcich susedstiev. Tento fakt je čoraz viac uznávaný mestami po
celom svete a stáva sa súčasťou stratégie ich rozvoja. Atraktívne, aktívne a dobre fungujúce verejné priestory sú stimulom
sociálneho a ekonomického rozvoja mesta. Preto aj mestská
čast Bratislava - Nové Mesto hľadá nové spôsoby a možnosti
rozvoja verejných priestorov a smeruje svoje aktivity k vytváraniu a posiľňovaniu lokálnych komunít.

Vnútrobloky na sídlisku Biely Kríž už desaťročia, od svojho vzniku v 50tych rokoch, slúžia svojim obyvateľom. Miesta medzi
obytnými domami sú oázami ticha, oddychu, s množstvom
vzrastlej zelene aj otvorenými trávnatými plochami, so slnečnými i tienistými zákutiami. Toto sú zároveň vlastnosti, ktoré
si obyvatelia sídliska najviac cenia a vyzdvihujú ako najväčšie
pozitíva danej lokality. Zároveň sú to kvality, ktoré by mali byť
podporené a zachované aj po revitalizácií.

Táto správa sumarizuje zistenia zo susedského plánovania s
komunitou z lokality Biely Kríž a predstavuje koncepčný plán
pre revitalizáciu vnútroblokov. Dňa 5. septembra 2013 sa uskutočnilo plánovacie stretunutie obyvateľov Bieleho Kríža. Počas
stretnutia mali možnosť vyjadriť svoje predstavy o tom, akú
podobu by mal priestor okolo ich domov dostať v budúcnosti. Priamo v teréne hodnotli kvality aj nedostatky jednotlivých
priestorov, navrhovali rýchle riešenia aj dlhodobé zmeny.
Samotnému plánovaciemu stretnutiu predchádzala séria rozhovorov s jednotlivými lídrami komunity. Ktoré boli veľmi cenným zdrojom informácií pre tvorbu koncepčného plánu obnovy vnútrovlokov na Bielom Kríži.

Ako negatíva vystupili do popredia súčasná zanedbanosť
priestoru - rozbitosť ciest, chodníkov, mestského mobiliáru a
nedostatok aktivít, ktoré by boli atraktívne pre obyvateľov. V súčasnosti priestor málo prizýva rôzne skupiny obyvateľov limitovým počtom možných aktivít, čo súvisí s nízkou spoločenskosťou priestorov.

Nasledovný koncepčný plán a odporúčania sú
určené na konzultáciu s občanmi. Finálna podoba
konceptu bude vytvorená po záverečnej konzultácii!

Veľkou devízou Bieleho Kríža je fungujúca komunita a silný
pocit spoluvlastníctva a súnaležitosti obyvateľov s priestormi v
lokalite. Pôsobenie komunity vidieť najmä v starostlivosti zeleň
- udržiavanie predzáhradok, výsadba a starostlivosť o stromy
a zeleň v mobilných kontajneroch, v starostlivosti o vybavenie
vnútroblokov - lavičky, ihrisko. Potenciál tejto komunity je nutné
podporovať a rozvíjať, pretože je cenným zdrojom inšpirácie a
energie pre celú mestskú časť a mesto.

Bratislava - Nové Mesto

Plánovanie so zapojením verejnosti
• Živé susedstvo, atraktívne na bývanie
• Miesto, na ktoré budú môcť byť ľudia hrdí
• Miesto, ktoré podporí vytváranie zdravých
zťahov medzi obyvateľmi
• Miesto, o ktoré sa budú ľudia radi starať
• Miesto, kde sa budete môcť cítiť bezpečne
a príjemne
• Miesto, ktoré podporí zdravý životný štýl
• Miesto s vysokou kvalitou bývania a života

Priestory majú potenciál stať sa živými miestami, ktoré budú
poskytovať miesto na rekreáciu a stretávanie sa všetkých obyvateľov Bieleho Kríža. Obnova vnútroblokových priestorov
poskytuje príležitosť posilniť už existujúcu komunitu obyvateľov,
poskytnúť miesto na jej ukotvenie, posiľniť vzťahy, rozvíjanie
kontaktov.
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Kvality a príležitosti
•
•
•
•

Existencia silnej susedskej komunity
Starostlivosť o prostredie, vzťah obyvateľov k lokalite
Priateľská atmosféra, tichá, pokojná lokalita
Množstvo vzrastlej zelene a otvorených trávnatých plôch
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Problémy a výzvy
•
•
•
•

Problematické parkovanie
Zanedbaný stav komunikácií, stav zelene a mestského mobiliára
Nedostatok aktivity pre mládež a seniorov
Bezpečnosť a komfort

4

Plánovanie vnútroblokov

Biely Kríž

1

1

Obnovené detské ihrisko

2

Fitness prvky

3

Otvorená trávnatá plocha
(bedminton)

4

Ping pongový stôl

5

Parčík

6

Chodník - sieť cestičiek

7

Lavičky

8

Budova výmenníka - úprava
vonkajších stien - maľba

1

8

2

4

5

6

•

Zvýšiť počet lavičiek a umiestniť ich
tak, aby podporovali komunikáciu a
spoločenskosť priestoru.
Upraviť zeleň tak, aby bola zabezpečená prehľadnosť priestoru, odstránenie tmavých neprehľadných
zákutí.
Upraviť okolie výmeníka tepla a upraviť jeho vonkajšie steny napríklad
formou maľby - práca komunity.
Upraviť a vyrovnať terén otvorenej
trávnatej plochy - priestor pre hry
(bedminton a pod.)

2

3

6

4

1

1
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7

5

8

Vnútroblok nachádzajúci sa v južnej
časti sídliska v blízkosti gymnázia je v
súčasnosti najaktívnejším a najspoločenskejším priestorom, ktorý využívajú ľudia,
a to najmä mamičky s deťmi, z celého
sídliska, kde sa stretávajú a trávia spolu
čas.
Od ľudí prišli požiadavky predovšetkým
na zrekonštruovanie a zvýšenie bezpečnosti detského ihriska, doplnenie
aktivít a herných prvkov pre staršie deti a
mládež, miest na sedenie, úpravu zelene
a doplnenie siete chodníkov a cestičiek.

Odporúčania:
• Zrekonštruovať detské ihrisko a
herné prvky. Zvýšiť bezpečnosť
ihriska využitím povrchov tlmiacich
nárazy. Doplniť nové herné prvky pre
mladšie deti a mládež.
• Umiestniť prvky pre aktívny oddych
a šport - ping pongový stôl, fitness
prvky.
• Vytvoriť sieť cestičiek so spevneným povrchom, ktoré budú
sprístupňovať vnútroblok a umožnia
jeho križovanie. Vytvoriť tak priestor
napríklad pre prechádzky a kočíkovanie.

•

•

•
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2
5

7

1

1

Otvorená trávnatá plocha
(voleyball, fresbee, futbal...)

2

Lavice

3

Altánok

4

Lavičky, sedenie

5

Záhony

6

Drobné herné prvky

7

Upravené a vyznačené
parkovacie miesta

5

7
3
4
6

4

2

3

7
1

2

Plochou najväčší vnútroblok v súčasnosti obsahuje najmenej aktivít a vybavenia
spomedzi riešených vnútroblokov.
Aktivity pre mladších aj seniorov, ihrisko,
posedenie pod stromami, altánok,
nočné osvetlenie, kvetinové záhony, upravená zeleň, nové chodníky a upravené
parkovacie miesta najviac rezonovali vo
vyjadreniach obyvateľov.

Odporúčania:
• Vyrovnať terén na otvorenej trávnatej
ploche a vytvoriť tak priestor pre
vznik ihriska / hernej plochy pre
kolektívne hry ako voleyball, futbal,
fresbee a pod.
• Upraviť vzrastlú zeleň, a tak zabezpečiť zvýšenie prehľadnosti priestoru.
• Umiestniť altánok s posedením v
časti pod stromami. Sedenie a lavičky
umiestniť tak aby podporovali komunikáciu a stretávanie obyvateľov.
• Vytvoriť novú sieť cestičiek, ktoré
zvýšia priestupnosť vnútrobloku,
možnosť prechádzať sa.

•

•

Vysadiť kvetinové záhony a vytvoriť
tak “kvetinovú záhradu”. Práve v
tomto vnútrobloku vidieť najviac
aktivitu obyvateľov vo forme výsadby predzáhradok a kvetinových
záhonov. Táto aktivita by mohla nájsť
uplatnenie nielen v predzáhradkách.
Upraviť parkovacie miesta - jasne
definovať vedením obrubníka a
vodorovným dopravným značením
miesta voľné pre parkovanie. Zabezpečiť bezbariérový prístup a vstup na
chodníky vedúce cez vnútroblok.
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3

1

6

7

5

4

1

Detske ihrisko

2

Lavičky

3

Chodník, rampa
Bezbariérový prístup

4

Piknikové stoly, sedenie

5

Otvorená trávnatá plocha

6

Interaktívne ihrisko
(pre staršie deti)

7

Svah - sánkovanie

6

6

2

4

5

3
2

1
Vo vnútrobloku, v severnej časti sídliska, sa v súčasnosti nachádza malé
detské ihrisko, s pieskoviskom, detskou
hojdačkou a niekoľko lavičiek, ktoré sú
však v nevyhovujúcom stave. Priestor s
otvorenou trávnatou plochou je zvýšený
oproti okolitému terénu a nie je bezbariérovo prístupný.
Riešenie problémov s udržiavaním čistoty na pieskoviska a ihriska, rozšírenie
ihriska o nové prvky, pridanie nových
lavičiek a nových miest na sedenie,
zabezpečenie bezbariérového prístupu,
doplnenie výsadby, úprava parkovacích
miest a oprava miestnej komunikácie
boli najčastejšie požiadavky, ktoré prišli
od obyvateľov.

Odporúčania:
• Zabezpečiť bezbariérový prístup na
zvýšenú plochu vnútrobloku vytvorením chodníka so spevneným
povrchom a využitím rámp.
• Zrekonštruovať detské ihrisko a herné
prvky. Zvýšiť bezpečnosť ihriska
využitím povrchov tlmiacich nárazy.
Zabezpečiť zakrývanie pieskoviska.
• Vytvoriť nové miesta na sedenie
zvýšením počtu lavičiek. Najmä okolo ihriska.
• Pod stromami umiestniť piknikové
stoly a podporiť tak vznik priestoru
stretávania komunity.
• Umiestniť prvky / vytvoriť interaktívne
ihrisko pre staršie deti a mládež. Ako

•
•

•

atraktívny a dominantný prvok priestoru.
Upraviť svah na zimné sánkovanie.
Upraviť parkovacie miesta - jasne
definovať vedením obrubníka a
vodorovným dopravným značením
miesta voľné pre parkovanie. Zabezpečiť bezbariérový prístup a vstup na
chodníky a plochy zelene.
Zrevitalizovať a upraviť existujúcu
zeleň, prípadne doplniť novou výsadbou.
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Zrekonštruované multifunkčné ihrisko

2 Lavice, sedenie
3 Piknikové stoly
4

3

4

4 Ping pongové stoly
5 Herná plocha

2

6 Stojan na bicykle

1

5
6
4

3

1
Priestory v okolí gymnázia na Skalickej ceste nepatril medzi tie,
ktoré majú byť prioritne riešené. Napriek tomu je nutné aspoň
v krátkosti pomenovať možnosti a príležitosti, ktoré predstavujú. Gymnázium pre nadané deti je súčasťou priestoru sídliska a
komplexné nazeranie na lokalitu si vyžaduje zobrať do úvahy aj
tento priestor.
Denne sem prichádzajú deti a mládež sa svojimi školskými povinnosťami no priestory v okolí školy poskytujú len málo aktivít
a príležitostí. Plocha zelene pred školou ponúka skvelú príležitosť vytvoriť zaujímavý priestor pre deti a mládež, ktorý by mohli
aktívne využívať najmä v čase po vyučovaní, keď zvyknú čakať
na rodičov alebo priateľov. Osadenie niekoľkých prvkov ako sú

lavičky, piknikové stoly, ping pongové stoly, či iné herné stoly by
pomohlo oživiť tento priestor.
Viacero obyvateľov vyslovilo požiadavku multifunkčného ihriska
v rámci vnútroblokov. Zároveň to však nastolilo otázku ďalších
obyvateľov týkajúcu sa hlučnosti aktivít súvisiacich s takýmito
ihriskom. Vhodným riešením by mohlo byť zrekonštruovanie
a využívanie ihriska, ktoré sa nachádza v areáli gymnázia. Toto
ihrisko je aj v súčasnosti prístupné verejnosti. Vhodné by bolo
plochu ihriska zrekonštruovať a zároveň upraviť a spevniť prístupový chodník.
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Centrálny parčík na Námestí Biely Kríž
Mal by byť súčasťou koncepcie riešenia verejných priestorov
v tejto lokalite. Plánovanú rekonštrukciu, na ktorú existuje vyprocovaná projektová dokumentácia by bolo vhodné doplniť
o programovú rovinu.
Parčík by mal byť ústredným priestorom celej lokality Biely
Kríž, a to nielen sídliska. Na rozdieľ od vnútroblokov, ktoré by
mali mať uzavretejší a pokojneší charakter, by tento centrálny
parčík mal byť živým a otvoreným miestom stretávania celej
komunity.
V tomto priestore by bolo vhodné umiestniť aj uzavretý výbeh pre psov.
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