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Základné charakterizujúce údaje :
Cieľom revitalizácie je pospájať jednotlivé menšie verejné plochy v uličnom
priestore a sceliť ich. Prostredníctvom plánovane vysadenej zelene a siete
chodníkov s odpočívadlami a drobnou architektúrou vytvoriť priestor, ktorý
obyvateľov obce inšpiruje k ich aktívnemu využivaniu. Prioritou je smerovať všetky
revitalizačné úpravy k zabezpečeniu adaptačných opatrení pre zmierňovanie
následkov zmeny klímy. Dominantnou úlohou je rekonštrukcia všetkých prvkov
zelene po predchádzajúcej asanácii množstva stromov a krov ako aj využívanie a
zhodnocovanie zrážkovej vody. Navrhnuté dreviny zodpovedajú miestnym
pôdnym a klimatickým podmienkam. Drobné stavby, architektonické doplnky a
mobiliár budú tvoriť jednotný dizajn vychádzajúci z prvkov ľudovej architektúry
charakteristickej pre našu obec.
Správa a údržba verejnej zelene patrí medzi jednu zo základných povinností obcí.
Vyplýva zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z.4, podľa ktorého obce na
Slovensku vykonávajú správu verejných priestranstiev, cintorínov a údržbu
verejnej zelene. Princíp prírode blízkej tzv. diferencovanej údržby zelene, ktorej
základná idea spočíva vo filozofii udržateľného rozvoja, má mimoriadny
ekologický, ekonomický a estetický význam. Ekologický význam spočíva vo
vytvorení rôznych typov prostredia pre rozličné druhy, ako aj zabezpečenia
dostatku kvitnúcich a medonosných rastlín pre opeľovače, ekonomický význam
spočíva v úsporách na jednotlivých úkonoch údržby a estetický význam tkvie v
podčiarknutí rôznorodosti prostredníctvom farieb a vôní, ktoré vyjadrujú spätosť s
prírodou.

Prírode blízka údržba zelene v sídlach prináša ešte viacero konkrétnych výhod,
nakoľko:
•
•
•
•
•

chráni vodné zdroje a ich kvalitu v obci
chráni zdravie obyvateľov
podporuje biodiverzitu
chráni kvalitu prostredia
šetrí obecný rozpočet

Popis častí projektu
1. Priestor deckého ihriska
Situácia: Novo vybudované detské ihrisko je oplotené z velkej časti novým
oplotením. V areáli sa nachádzaju prestarnuté ovocné stromy, ako aj novo
vysadené ovocné stromy, ktorých počet je dostačujúci. Celý terén je nesúbežný a
zvlnený, čím sa značne komplikuje jeho kosenie a údržba. Obrubníky dopadových
plôch vyčnievaju z terénu. Detské ihrisko je dostatočne velké a absentuje dalšie
hracie prvky a lavičky. Súčasťou areálu je priľahlý park cez ktorý preteká potok a
odvodnovaci kanál vlievajúci sa do Štefanovskeho potoka.
Navrhované úpravy: Úpravy vychádzajú z projektovej dokumentácie revitalizačnej
štúdie pre obec Štefanov roku 2009
•
•

•
•
•

V prvom bode treba terénnymi upravami vymodelovať jestvujúci terén.
Kultiváciou pripraviť podu na výsev lúčnych kultúr.
Pre výsadbu okrasných pásov lemujúcich celý areál sa použijú viaceré druhy
levandúl s podsevom dúšky materinej. Pre ich výsadbu je potrebná výmena
pôvodnej zeminy odobratím vrchnej skrivky min.10cm: Takáto brázda sa
následne zasype zmesou vápencovej drťe (klasická šutolina) a kompostu.
Kultivátorom sa zapraví do brázdy. Vyhlbené jamy musia byť dostatočne
široké a celá výsadba sa nasledne zasype zmesou vapenca a kompostu.
Osadenie lavičiek: kruhová lavička okolo dubu, lavičková zostava so stolom
Dovybavenie ďalších hracích a workoutových prvkov.
Odstránenie zvyšnej časti pôvodného porobetónového múru pri potoku.
Vyčistenie koryta potoku, úprava a zastabilizovanie brehov potoka a
dostavanie nového oplotenia.

•

•

Asanácia betónových základov pozdĺž kanála smerujúceho od potravín
Haba. Osadenie odvodnovacieho potrubia a nasledné zavezenie kanála, čím
sa scelí a zjednotí park s detským ihriskom. Jestvujúce stromy sa upravia
orezom pre zabezpečenie jednoduchej údržby okolitého terénu.
Výstavba parkoviska podľa revitalizačného projektu.

nákres projektu

•
•
•
•
•

S1.Gaštanovník Jedlý
S2.Buk Obyčajný
3.Levandula- rosea, super blue, edelweiss, Dúškamaterina
4.Kvetnatá lúka
P. Parkovacie plochy
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