MŔTVE MESTO
Naše mestské priestory sú vymreté už dnes. Kam smerujeme?

STRATÉGIA PRE OŽIVENIE VEREJNÝCH PRIESTOROV

formovanie
nových
bodových
verejných
priestorov
: doplnenie zvyšných
nevyužitých plôch o
priestory v zmysle námestí, športovísk a zelených plôch, ktoré by
dotvárali okolité funkcie
: podporenie vzniku
nových lokálnych pulzujúcich centier a záujmových bodov

Projekt navrhuje univerzálnu stratégiu piatich krokov potrebných pre postupnú revitalizáciu mestských priestorov Bratislavy, ktoré vídame často ľudoprázdne a bez temperamentu. Pracuje s ťažiskovým verejným priestorom a identifikáciou existujúcich bariér
v ňom. Prvotná schéma projektu vznikla v lokalite vnútorného mesta a to v mestskej
časti Ružinov, ktorá je v úzkej náväznosti na ustálené historické centrum, v súčasnosti
má najväčší rozvojový potenciál a predstavuje jednu z najatraktívnejších oblastí pre
život v meste. Vzkriesením práve tejto rozhodujúcej lokality a rozširujúcimi sa akupunktúrnymi zásahmi sa stratégia môže odvíjať a šíriť užívateľmi mestských priestorov prirodzene ďalej.
Medzi existujúce bariéry staviame automobilovú dopravu nepriateľskú ku chodcom,
priestranné nekvalitné plochy zelene a iných spevnených plôch, nekvalitnú a schátralú
chaotickú zástavbu, nedostatok bodových verejných priestorov v dochádzkovej vzdialenosti, absenciu hodnotných peších prepojení podporujúcich orientáciu a identifikáciu sa s priestorom, slabú spolupatričnosť a ľahostajnosť obyvateľov.
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dopravné bariéry

nekvalitné plochy

riešenie dopravých bariér
: odstránenie prevahy automobilovej dopravy nepriateľskej ku
chodcom vo verejnom
priestore zmiernením
a
dehierarchizáciou
hlavných ťahov, vznikom integrovaných zastávok medzimestskej
a mestskej hromadnej
dopravy a odstavných
parkovísk, posilnením
siete a komfortu mhd,
vybudovaním cyklistickej siete
: ide to aj inak ako autom a rovnako pohodlne!

formovanie peších prepojení
: vytvorenie hierarchie
peších prepojení medzi
jednotlivými centrami a
záujmovými bodmi
: hierarchia určuje intenzitu užívania a tým
potrebu funkčného a
estetického stvárnenia,
pričom profily komunikácií môžu formovať
bulvár, mestskú triedu,
lokálne komunikácie s
potrebnými funkciami
či intímne zelené pešie
prepojenia

riešenie pre nekvalitné
plochy
: lokalizácia priestranných
nekvalitných
zelených a iných voľných plôch bez hodnoty, parkovísk s nedostatočným využitím,
schátralých nevyužitých budov
: ich následná adaptácia na iné funkcie,
zahustenie vnútorného mesta novou zástavbou so zmiešanou
funkciou podľa zaregulovaných pravidiel
: otvorenie nevyužívaných
privátnych
pozemkov verejných
budov, vhodných pre
využitie a aktivity obyvateľov

formovanie intervencií
: koncepcia zaktivizovania voľných plôch
popri ťažiskových prepojeniach ako aj v intímnych vnútroblokoch
predstavuje možnosť
pre participáciu obyvateľstva na menších či
väčších intervenciách
pre svoje okolie
: zvýšenie kvality prostredia, lokálna autonómnosť,
posilnenie
susedských väzieb a
spolupatričnosti
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nové bodové verejné priestory
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hierarchizácia peších prepojení
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participácia a intervencie
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