Projekt 2: Betón preč!
Tento projekt som oficiálne predstavil MČ Západ (sídlisko Terasa) a dostal som aj
pečiatku.
Projekt je vhodný pre granty týkajúce sa prispôsobeniu sa zmenám klímy. Cieľom je
nahradiť nevyužité asfaltové/betónové plochy zeleňou resp. vysadiť zeleň tak, aby tieto
plochy boli zatienené. Súčasťou projektu môže byť aj doplnenie resp. vytvorenie
nových alejí.
Predmetné plochy sú:
• ostrovčeky v križovatkách Trieda SNP x Bernolákova a Trieda SNP x Toryská
• plochy v okolí križovatiek na Triede SNP a občasných autobusových zastávok
• plochy pred OC na Luníku I, II, V, VI a VII
• plocha pred úradom MČ Západ
• nová alej na Toryskej ulici (východ), Moldavskej ulici
• doplnené aleje na Triede SNP, Popradskej ulici, Toryskej ulici (západ), Medickej ulici
a Idanskej ulici
Mesto je vlastníkom väčšiny z týchto plôch.
Od augusta 2017 do apríla 2018 prebehla modernizácia električkovej trate na tomto
sídlisku a zhodou okolností prvý bod návrhu sa čiastočne naplnil. Asfaltové ostrovčeky
na prechodoch boli nahradené zeminou a osiate trávou. Nové ostrovčeky pribudli na
križovatke Trieda SNP x Popradská. Podobný scenár sa vyskytol po rekonštrukcii trate
na Komenského ulici, kde taktiež pribudli ostrovčeky zelene: na križovatke
Komenského x Watsonova a pri električkových zastávkach.

Križovatka Bernolákova. Ostrovčeky s betónovou dlažbou boli nahradené zeminou.
Zdroj fotky tu.

Križovatka Toryská. Pomerne priestranné ostrovčeky sú ideálne na príťažlivú a
nenáročnú výsadbu. Zdroj fotky tu.

Pozdĺžny ostrovček za zastávkou Poliklinika Sever. Perfektné miesto na štylizovanú
zeleň. Zdroj fotky tu.

Nové nespevnené ostrovčeky na križovatke Watsonova x Komenského. Zdroj
fotky tu.

A takto by to mohlo vyzerať po vysadení.

Tento projekt je teda možné aplikovať na celé mesto. Akékoľvek zbytočné spevnené
plochy môžu byť nahradené atraktívnou zeleňou alebo plochy, ktoré sú síce zelené,
ale len v podobe trávnika, ktorý je esteticky bezvýznamný. Vysadením krov alebo
trvaliek sa môžu zazelenať aj plochy, pod ktorými vedú inžinierske siete. Domnienka,
že okrasná výsadba vyžaduje viac starostlivosti ako kosenie buriny je mylná. Použitím
odolných suchomilných trvaliek a nízkych krov je možné dosiahnuť jednoduchú údržbu
raz/dvakrát do roka.
Príklad zelených ostrovčekov zo zahraničia

Fialové kocúrniky (Nepeta faassenii) a žlté sápy (Phlomis russeliana) sú spoľahlivé a
nenáročné trvalky. Zdroj foto tu.

