Projekt 4: Rozkvitnutý kruhový objazd
Tento projekt som tiež predstavil MČ Západ (pretože objazd patrí pod túto mestskú
časť) a dostal som pečiatku. Bolo mi povedané, že projekt sa zapracuje do
urbanistických štúdií mesta Košice a že sa to dostalo ku kompetentným, ktorí sa venujú
projektovej dokumentácii. Objazd bol kompletne zrekonštruovaný v prvej polovici roka
2018 v rámci modernizácie električkových tratí a dokončený bol koncom augusta
2018. Doteraz prechádzala trať cez vnútornú plochu objazdu. Po novom trať tvorí kruh
po obvode objazdu a tak sa celá vnútorná plocha uvoľnila. Kruhový objazd na
Moldavskej ulici je veľkou križovatkou spájajúcou hlavné smery a je tak veľmi
frekventovaným miestom. Je to určite aj vstupná brána na sídlisko Terasa a do širšieho
centra mesta. Pod objazdom vedie horúcovod a množstvo sietí, preto som navrhol len
bylinnú výsadbu. Alternatívy sú dve:
1. moderná trvalková výsadba v štýle Pieta Oudolfa

Ukážka trvalkovej výsadby. Zdroj foto tu.

2. trendová trváca lúka, tzv. pictorial meadow

Ukážka lúky v stredovom páse medzi cestami v britskom meste Coventry. Zdroj foto tu.
Kvôli šetreniu financií a zdrojov neodporúčam jednoročné výsadby. Ich výhodou je
možnosť meniť druhovú skladbu každý rok a meniť tak dizajn, no dopestovanie tisícok
sadeníc a ich údržba (zálievka, pletie, odstránenie na jeseň) stojí nemalé financie. 1.
a 2. variant sú trváce riešenia, ktoré sa navyše môžu doplniť jarnými cibuľovinami.
Plocha tak poskytne intenzívny jarný aspekt (napr. ako pole tulipánov) a od leta
poskytne druhý aspekt vo forme kvitnúcich bylín. Prvý rok/dva je síce nutná
intenzívnejšia údržba kvôli úspešnému zapojeniu výsadby a likvidácii nežiadúcej
vegetácii, no ostatné roky po zapojení výsadby bude údržba minimálna. Keďže cez
zmodernizovaný objazd budú jazdiť električky naokolo, tak pre cestujúcich sa naskytne
intenzívny vizuálny zážitok. Pre inšpiráciu zadajte do google termín "roundabout
garden".

Tretia "odvážna" alternatíva
Kruhový objazd vysadený levanduľami. Skúste si predstaviť fialovomodré voňavé pole
levandulí ako v Provensálsku. Levandule obľubujú suché a horúce miesta a preto sa
im v objazde bude dariť. Kry levandulí sa však musia pravidelne strihať, aby sa udržali
v dobrom stave. Údržba pozostáva v dvoch krokoch. Jarný rez, ktorý podporí hustý
vzrast a bohaté kvitnutie a druhý rez v júli/auguste po odkvitnutí, ktorým sa odstránia
odkvitnuté stonky a znova sa podporí zahustenie kra. Priestor medzi kríkmi by mal byť
zamulčovaný štrkom prípadne podložený textíliou proti burine. Správa mestskej zelene
vykonáva rez živých plotov dva až trikrát v roku, tak rez levandulí by nemal byť
problém.

Na ilustráciu levanduľový kruh. Samozrejme, uprostred križovatky by bol bez altánku,
no mohlo by tam byť umelecké dielo. V Turecku sú všetky kruhové objazdy kvetinové
záhony s fontánami alebo sochami. Zdroj foto tu.
Projekt bol prihlásený do hlasovania o participatívny rozpočet MČ Západ v roku
2019, no nedostal sa do výberu. V roku 2020 sa bude hlasovanie opakovať, preto
tento projekt prihlásim znova.

