Jurigovo námestie
Jurigovo námestie je viacúčelový areál občianskej vybavenosti vo forme terasovej štruktúry peších
trás a priestorov vo väzbe na reliéf terénu, vybudovaný v 70tych rokoch pod vedením architekta
Jozefa Fabiánka (obytné doskové domy a atypický mezonetový bytový dom, dve do svahu zapustené
predajne s pochôdznými strechami s verejným priestorom a fontánou), doplnený v 80tych rokoch
pod vedením architektov Pavla Mrázeka a Petra Janča o Dom Služieb Kotva.
V deväťdesiatych rokoch na túto štruktúru nadviazala výstavba objektov vybavenosti na druhej
strane Karloveskej. S napojením na premostenie, ktoré bolo súčasťou pôvodnej zástavby a zastávkou
verejnej dopravy pokračovala v koncepte štvrťového centra.

Bytový dom

Aktuálne rozhodnutie o presune zastávky do inej polohy je z hľadiska mestskej štruktúry za nesprávne,
veríme, že v strednodobom, v najhoršom prípade dlhodobom horizonte, príde ku korekcii a návratu
zastávky do pôvodnej polohy.
Cieľom komplexnej rekonštrukcie je dosiahnuť, aby bola terasová štruktúru Jurigovho námestia znova
vnímaná tak, ako fungovanie areálu zhotnotil v roku 1988 jeden z autorov Domu Služieb Kotva, pán
Jančo, v texte Viacúčelový areál občianskej vybavenosti Karlova Ves - Rovnice II, “ako dielo, ktoré
bolo po jeho realizácii bez dlhých diskusií prijaté ako prínos, ako vyvážené a harmonické”.

Bytový dom
Vjazd do garáže

Program
Úroveň Karloveská - zastávka verejnej dopravy (v minulosti, v budúcnosti by bolo vhodné, vzhľadom
na význam štvrťového centra, uvažovať o jej obnovení)
- aktuálne knižnica, piváreň, vo všeobecnosti vybavenosť (obchod atď), zásobovanie, zázemie z južnej
strany

Úroveň mezonetový pavlačový dom, Meranie času,
lokálne námestie, vybavenosť, umenie,

Bytový dom

Úroveň Dom Služieb Kotva
- obchod, umenie, služby, kaviareň, reštaurácia, usporiadanie komunitných podujatí, príležitostných
trhov alebo podobných komorných spoločenských a susedských aktivít,
- zásobovanie - obnovenie pôvodného zásobovacieho jadra so schodiskom a výťahom na južnej
strane, zásobovacia rampa na severnej strane,
Mládež, rôzne aktivity, letné kino, ping
pong atď.

rovnaká úroveň, za domom služieb, zelený priestor, vybavenosť, aktuálne kaderníctvo, požičovňa
masiek
- deti, detské ihrisko, objekt medzi stromami, rodičia s deťmi

Skate park, u-rampa, schody
a prepojenie s úrovňou nad
potravinami.

Úroveň mezonetový pavlačový dom, potraviny, fontána
- seniori, sedenie, šach v krytom priestore vstupu pavlačového domu, pétanque, slnenie, potraviny,
alebo možno komunitné centrum v budúcnosti

Seniori, fontána, sedenie, šach v
krytom priestore vstupu pavlačového
domu, pétanque, slnenie, potraviny,
alebo možno komunitné centrum v
budúcnosti.

Deti, detské ihrisko, objekt
medzi stromami, rodičia s deťmi

Zelené
pátio

rovnaká úroveň, Meranie času, lokálne námestie, vybavenosť, umenie,
Úroveň Dom Služieb Kotva
- obchod, umenie, služby, kaviareň, reštaurácia, usporiadanie komunitných podujatí,
príležitostných trhov alebo podobných komorných spoločenských a susedských aktivít,
- zásobovanie - obnovenie pôvodného zásobovacieho jadra so schodiskom a výťahom na
južnej strane, zásobovacia rampa na severnej strane,

Úroveň nad potravinami
- mládež, rôzne aktivity, letné kino, ping pong atď
prepojenie s úrovňou aktuálneho zásobovacieho dvora potravín, v budúcnosti možno dvora
komunitného centra
- skate park, u-rampa, schody a prepojenie s úrovňou nad potravinami

Pobytové
schodisko,
rozšírenie
knižnice, čitáreň

Pavlačový bytový dom

Vrstvy
Zelená infraštruktúra, rastlý terén, mikroklíma, vsakovanie vody, tienenie, prepojenie v priečnom
smere, pomalý pohyb

Kaderníctvo, požičovňa masiek a iné
Nová skladba strešného plášťa s hydroizolačnou vrstvou je súčasťou riešenia zatekania
a presakovanie zrážkovej vody do nosných prvkov konštrukcií, korózia betónu a muriva,
degradácii muriva z dôvodu dlhodobej zvýšenej vlhkosti nechráneného muriva v interiéri,
korózia výstuže - výstuž viacerých nosných prvkov je v aktívnom štádiu korózie ocele
rôzneho stupňa a vyžaduje
sekundárnu ochranu, spôsob sanácie bude navrhnutý na základe detailného auditu.
Kritériom pre realizáciu nových vrstiev je náhrada existujúcich za nové nepresahujúce
existujúce výpočtové zaťaženie.
- existujuca betónová dlažba hr. 30 mm ukladaná do cementového lôžka mokrým
spôsobom a lôžko na báze cementovej malty hr. 30 mm bude nahradená dlažbou hr. 60
mm kladenou do - piesku hr 50 mm, ktorý, čo sa týka hmotnosti nahradí spádovú vrstvu na báze
cementového poteru
- hydroizolácia – asfaltové pásy bude nahradená ľahšou izoláciou napr. PVC fóliou hr. 1,5
- 1,8 mm
- spád bude realizovaný v novej spádovej tepelnej izolácii
V prípade nutnosti radikálneho zosilnenia existujúcich konštrukcií, na základe auditu, aj v
súvislosti so skutočnosťou, že objekty zhotovené z nosnej sústavy BAUMS boli pôvodne
projektované na životnosť 15/20 rokov, z čoho vplýva, že v súčasnosti sa nachádzajú
za dobou projektovanej životnosti bude možné zvážiť prípadné zvýšenie zaťaženia
doplnením zelene a pod.

Letné kino, dočasné výstavy

Zelené
pátio

Objekty vertikálnych prepojení, pevné objekty, schodiská, pobytové schody, stupne, zelené schody,
výťahy, vertikálne komunikácie a zároveň miesta

Úroveň Karloveská - zastávka verejnej dopravy (v minulosti, v
budúcnosti by bolo vhodné, vzhľadom na význam štvrťového
centra, uvažovať o jej obnovení)
- aktuálne knižnica, piváreň, vo všeobecnosti vybavenosť
(obchod atď), zásobovanie, zázemie z južnej strany

Ľahké objekty, konštrukcie, kocky, katalyzátory, aktivity, tieniace prvky, klimatický komfort, vodné
ochladzujúce prvky (hmlové rozprašovače vody, studená vodná para, pitná fontána), umenie.

Dom Služieb Kotva
Objekt s obchodnými prevádzkami vo vlastníctve magistrátu, v ktorom sa nachádzajú prevádzky
lekárne, sklenárstva, hostinec a prázdny priestor v súčasnosti určený na prenájom, funkčné a
priestorové usporiadanie objektu zostane nezmenené. Rovnako ako u ostatných objektov bude
potrebná sanácia existujúcich konštrukcií na základe detailného auditu technického stavu.
Fasády budú postupne nahradené presklenými fasádami obchodných prevádzok v súlade s aktuálne
platnou legislatívou, hliníkový rám, povrchová úprava elox.
Strechy – existujúca skladba, predpoklad tepelná izolácia, asfaltový pás, bude nahradená skladbou
tepelná izolácia hr. v súlade s aktuálnou legislatívou, PVC fólia hr. 1,5 - 1,8 mm odolná voči
prerastaniu koreňov, akumulačná a drenážna rohož hr. 25 mm, substrát hr 80 mm, extenzívna
zelená strecha predstavuje zvýšenie zaťaženia, existujúce nosné prvky konštrukcie je nutné posúdiť
na nové namáhanie a navrhnúť vhodný spôsob ich zosilnenia. Vystuženie nosných prvkov je nutné
pred samotným posúdením poveriť.

Zelené
pátio
Bytový dom

Úroveň nad potravinami
- mládež, rôzne aktivity, letné kino, ping
pong atď

Detské ihrisko

Zelené pobytové schodisko

Etapizácia, postup realizácie
V prvej etape navrhujeme realizáciu zeleného priestoru od zadnej steny Domu Služieb Kotva po fasádu potravín, jedná sa prevažne o plochy s rastlým terénom. Rekonštrukcia
Jurigovho námestia tak začne technicky a teda aj z hľadiska nákladov, managementu, harmonogramu najmenej náročnou časťou. Druhým, dôležitejším aspektom je
skutočnosť, že bude ako prvé realizované zelené srdce celej zóny s veľkými stromami, množstvom zelene, existujúcim výtvarným dielom Meranie času, s fontánou. Jedná
sa o časť, ktorá veľmi cielene odpovedá na témy ako zeleň, mikroklíma, vodný menežment, verejný priestor, seniori, deti, táto časť bude najkomornejšia, romantická, pre
väčšinu obyvateľov zrejme najatraktívnejšia, z hľadiska komunikácie s verejnosťou najjednoduchšia.

Vertikálne prepojenia, bezbariérovosť
Existujúce schodiská sú transformované na zelené príjemné komunikačné a zároveň pobytové miesta. Na úrovni Karloveskej je doplnené nové pobytové schodiskom prepájajúcim s lávkou ako prestrešenie čitárne,
rozšírenia priestoru pre vybavenosť. Na opačnej strane, v južnom rohu, v mieste napojenia chodníka k novej zastávke verejnej dopravy, je doplnená železobetónová konštrukcia so substrátom výšky 1m so zeleným
prírodným pobytovým schodiskom, pod ktorým sú uzavreté priestory zásobovania obchodných prevádzok a vjazdu do garáže.
Najfrekventovanejšie miesta, na začiatku lávky, pri schodiskách z verejných garáží, pri pavlačovom dome, sú doplnené verejnými výťahmi pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu.

V druhej etape by prebiehala sanácia a rekonštrukcia podzemných garáží magistrátu, vrátane realizácie zelených pátií.
Následne rekonštrukcia objektov Domu Služieb Kotva a priestoru strechy garáže.

Úroveň pavlačového domu je zároveň prepojená so spodnou úrovňou chodníkom z komorného priestoru s umeleckým dielom stĺpa v zelenom priestore medzi úrovňou s fontánou a bytovým domom, pod mostíkom. S
hornou úrovňou s aktivitami mládeže je prepojený existujúcou šikmou ulicou / rampou, s možnosťou stavebnej úpravy, predĺženia pozdĺž bytového domu tak, aby mala táto ulica / rampa normové parametre rampy pre
ľudí so zníženou schopnosťou pohybu.

V tretej etape sanácia objektu potravín, rekonštrukcia strešných vrstiev a realizácia objektov zameraných na mládež.

Prepojenie schodmi v južnej časti pri garáži pavlačového domu bude doplnené terénnou rampou v rámci sadových úprav.
Existujúce rampy, ktoré zabezpečujú prepojenia v priečnom smere, budú rekonštruované (sanácia železobetónových konštrukcií, podlaha)

Objekty
Vertikálne komunikácie
Ľahké objekty

V ďalších etapách, relatívne nezávisle na sebe, sa môžu na základe vyhodnotenia aktuálnych priorít realizovať rôzne objekty, sanácia / rekonštrukcia / prestavba jednotlivých
Sanácia, prípadne zosilnenie konštrukcie, búranie vrstiev strešného plášťa existujúcich rámp prepájajúcich v priečnom smere úrovne Jurigovho námestia s okolím, nové pobytové schodisko, rozšírenie knižnice, nové zelené schodisko na južnej
Búranie objektov
strane, úprava zásobovacieho dvora Adámiho so skate u-rampou a schodiskom, alebo prípadná adaptácia šikmej ulice / rampy v hornej časti medzi úrovňou strechy
Nové konštrukcie v rámci existujúcich stavieb
potravín a komorným verejným priestorom so stĺpom Meranie času.

Oporný múr a lávky pri ňom
V priestore zásobovacieho dvora
na Adámiho bude umiestnená
skate u-rampa so schodiskom s
prepojením na lávku.
Stavebné úpravy sa sústredia
na nevhodné odvodnenie
doskového trámu lávok a ich
prevedenie na pilier, ktoré
spôsobuje silnú degradáciu
betónov ako aj výstuže pilierov
a rekonštrukciu oporného múru,
kde pri výdatných dažďoch hrozí
hromadenie vody za oporným
múrom.

Vjazd do garáže

Bytový dom

Exteriér a terasy
Všeobecne skladby exteriéru a terás - strechy nad objektami – budú nahradené novými vrstvami, kritériom je nezvyšovať existujúce zaťaženie, nové skladby strešného plášťa
s hydroizolačnou vrstvou sú súčasťou riešenia zatekania a presakovanie zrážkovej vody do nosných prvkov konštrukcií, súčasťou realizácie bude sanácia spodnej stavby a jej
oddrenážovanie.
Osvetlenie
Svietidlá budú integrované do parteru budov služieb, do konzol objektov, do nových objektov.. Osvetlenie bude diferencované
podľa funkcie priestoru a prehľadnosti.
Mobiliár
Pobytové prvky sú koncentrované do novo navrhovaných konštrukcií, existujúcich krytých výklenkov, ktoré dopĺňajú klasické odpočinkové miesta s lavičkami a množstvom
množstvo ďalších foriem drobného mobiliáru od stojanov na bicykle, cez jednoduché hracie prvky, picie fontánky, kresielka či lavice so stolmi.množstvo ďalších foriem drobného
mobiliáru od stojanov na bicykle, cez jednoduché hracie prvky, picie fontánky, kresielka či lavice so stolmi.

Podzemné garáže Kotva vo vlastníctve magistrátu
Základná schéma (vjazdy, výjazdy, umiestnenie schodísk) zostáva zachovaná, doplnené
výťahy, doplnené parkovanie pre bicykle a motocykle, doplnený vstup, vrátane vsupu pre
cyklistov od Karloveskej, medzi knižnicou a pivárňou.
Prve podzemné podlažie, časť za prevádzkou je k nej pripojená (vrátane pátia)
Tri existujúce presvetľovacie otvory, pátiá, budú konvertované na záhrady so stromami, s
výškou substrátu 1 – 1,5m, s novou železobetónovou zvislou a vodorovnou konštrukciou aj
základmi.

Workout

Úroveň mezonetový pavlačový dom, potraviny,
fontána:
- seniori, sedenie, šach v krytom priestore vstupu
pavlačového domu, pétanque, slnenie, potraviny,
alebo možno komunitné centrum v budúcnosti

Ping pong, sedenie, stretávanie

prepojenie s úrovňou aktuálneho
zásobovacieho dvora potravín, v budúcnosti
možno dvora komunitného centra
- skate park, u-rampa, schody a prepojenie s
úrovňou nad potravinami

Zelené pátio

Situácia 1:400

Rampa a vstupy do bytového domu Jurigovo námestie č. 3
Navrhovaný coworkingový priestor vznikne využitím existujúcej konštrukcie, prehĺbením podlahy po predpokladanú úroveň
základov, vrstvy tepelnoizolačného plášťa vnútri existujúcej konštrukcie, ktorého súčasťou je presklená fasáda otvorená do zeleného
priestoru Karloveskej.
Samozrejme je takéto využitie tejto konštrukcie podmienené viacerými faktormi, ako je technický audit samotnej konštrukcie,
posúdenie ekonomickej realizovateľnosti navrhovanej náplne (na jednej strane síce využíva existujúcu konštrukciu, ale na druhej
strane sa jedná o dlhý úzky objem s veľkým rozsahom obvodového plášťa, spodnou stavbou, atď)
Druhou, minimalistickou alternatívou je uzavretie tohoto priestoru a porastenie zvislej steny popínavou zeleňou.

Úroveň Dom Služieb Kotva, za domom služieb, zelený priestor,
vybavenosť, aktuálne kaderníctvo, požičovňa masiek
- deti, detské ihrisko, objekt medzi stromami, rodičia s deťmi

Povrchy a narábanie s dažďovou vodou
Existujúce nepriepustné spevnené povrchy - dlažba, asfalt, betón, budú na rastlom teréne vo veľkej miere nahradené drenážnou „zatrávnenou“ dlažbou umožňujúcou vsakovanie vody. V miestach nad
konštrukciami bude voda odvádzaná do retenčných nádrží s prepadom do vsakov, (po posúdení geologických podmienok v území). Odtok vody z územia spomalí aj používanie zelene na konštrukciách, ku
ktorým bude privádza voda zo spevnených plôch – hlavne výsadba v presvetlovacích otvoroch v rámci garáži a tiež zeleň na schodiskách. Zatrávňovacia dlažba bude v menšej miere použitá aj na strešných
konštrukciách ,kde prispeje k spomalenie odtoku dažďových vôd a zlepšenie mikroklímy v priestore.
V okolí umeleckého objektu „Meranie času“ budú realizované dažďové záhony s extenzívnymi trávobylinnými spoločenstvami, do ktorých budú privedené dažďové vody.
Použitá bude tehlová dlažba, pričom na veľkej časti plôch bude použitá dlažba so širšou „zelenou“ spárou ( šírky cca 15 – 20 mm). V týchto miestach bude vysiaty trávnik ,ale počíta sa s tým, že časom na
menej priaznivých miestach prevládne mach poprípade menej náročné nízke byliny. Zatrávňovacia dlažba v okolí stromov postupne prejde do čistého extenzívneho trávnika.

Sedenie kaviarne, vonkajšia časť predajní

Garáže bytového domu
Sanácia existujúcich konštrukcií na základe
detailného auditu, nové vrstvy strešného plášťa,
nová hydroizolácia strechy a zo strany od námestia,
kritériom pre realizáciu nových vrstiev je náhrada
existujúcich za nové nepresahujúce existujúce
výpočtové zaťaženie.

Pred realizáciou bude potrebná sanácia existujúcich konštrukcií na základe detailného
auditu ich technického stavu. Zvyšovanie zaťaženia by znamenalo posúdenie konštrukcií z
hľadiska nových platných noriem, dá sa predpokladať, že by výsledkom bolo ekonomicky
neprimerané riešenie zosilnenia konštrukcií (zvislých, vodorovných, prípadne základov).
Pred realizáciou bude potrebná sanácia existujúcich konštrukcií na základe detailného
auditu ich technického stavu. Na základe detailného technického auditu budú akékoľvek
navýšenia zaťaženia posudzované s ohľadom na ekonomické kritériá. Zvyšovanie zaťaženia
by znamenalo posúdenie konštrukcií z hľadiska nových platných noriem, dá sa predpokladať,
že by výsledkom bolo ekonomicky neprimerané riešenie zosilnenia konštrukcií (zvislých,
vodorovných, prípadne základov).

Umelecké diela
Stĺp Meranie času bude aj naďalej súčasťou komorného verejného priestoru, zelená plocha, ktorá je jeho súčasťou bude v rámci vodozádržných opatrení konvertovaná na dažďovú záhradu.
Fontána zostáva centrom zeleného priestoru prioritne zameraným pre seniorov, na dosiahnutie priameho kontaktu s vodou navrhujeme odstrániť obrubu a zarovnať podlahu s ostatnými plochami
Existujúca dlažba, predovšetkým červená dlažba je charakterotvorným elementom, napriek tomu, vzhľadom na prioritu vodozádržných opatrení navrhujeme lepenú existujúcu dlažbu zameniť za drenážnu, materiálovo blízku tej existujúcej, odstránená dlažba sa použije na výrobu terazzo pre nové betónové konštrukcie.
Nové umelecké diela trvalé, ale aj dočasné inštalácie, navrhujeme umiestňovať v rámci celého územia v nových objektoch, ktoré umiestňujeme na všetkých úrovniach ako platformy pre rôzne aktivity, umelecké diela sú súčasťou týchto rôznych aktivít.

Exteriér a terasy
Všeobecne skladby exteriéru a terás - strechy nad objektami – budú nahradené novými vrstvami,
kritériom je nezvyšovať existujúce zaťaženie, nové skladby strešného plášťa s hydroizolačnou vrstvou
sú súčasťou riešenia zatekania a presakovanie zrážkovej vody do nosných prvkov konštrukcií, súčasťou
realizácie bude sanácia spodnej stavby a jej oddrenážovanie.

Všeobecným kritériom pre realizáciu nových vrstiev je náhrada existujúcich za nové
nepresahujúce existujúce výpočtové zaťaženie.
Všeobecne skladby exteriéru a terás - strechy nad objektami – budú nahradené novými
vrstvami, kritériom je nezvyšovať existujúce zaťaženie
- existujuca betónová dlažba hr. 30 mm ukladaná do cementového lôžka mokrým spôsobom
a lôžko na báze cementovej malty hr. 30 mm bude nahradená dlažbou hr. 60 mm kladenou
do - piesku hr 50 mm, ktorý, čo sa týka hmotnosti nahradí spádovú vrstvu na báze cementového
poteru
- hydroizolácia – asfaltové pásy bude nahradená ľahšou izoláciou napr. PVC fóliou hr. 1,5 1,8 mm
- spád bude realizovaný v novej spádovej tepelnej izolácii

Úroveň Dom Služieb Kotva
- obchod, umenie, služby, kaviareň, reštaurácia, usporiadanie komunitných
podujatí, príležitostných trhov alebo podobných komorných spoločenských
a susedských aktivít,
- zásobovanie - obnovenie pôvodného zásobovacieho jadra so schodiskom a
výťahom na južnej strane, zásobovacia rampa na severnej strane.

Trhovisko

Úroveň Karloveská - zastávka verejnej dopravy (v minulosti, v
budúcnosti by bolo vhodné, vzhľadom na význam štvrťového
centra, uvažovať o jej obnovení)
- aktuálne knižnica, piváreň, vo všeobecnosti vybavenosť
(obchod atď), zásobovanie, zázemie z južnej strany

Nová skladba strešného plášťa s hydroizolačnou vrstvou je súčasťou riešenia zatekania
a presakovanie zrážkovej vody do nosných prvkov konštrukcií, havarijné stavy stropných
panelov, vybočenia výstuže nosných stĺpov, nadmerné priehyby vyložených prievlakov či
poškodenie pórobetónových nosníkov okolo svetlíkov, riešenie bude navrhnuté na základe
detailného auditu.
Ekonomicky relatívne schodné riešenie je lokálne dopĺňanie objektov, zvyšovanie zaťaženia
v mieste existujúcich zvislých konštrukcií, v rozsahu 0,5-1% (nové oceľové objekty, kvetináče
pre substrát pre ťahavé rastliny, kvetináče so substrátom v rozmere 0,8x0,8x0,8m, max
1x1x1m pre menšie stromy, atď)
V konkrétnych situáciách bude doplnená novou konštrukciu, napríklad nové zvislé, vodorovné
a základové konštrukcie pre zelené pátiá v garáži.
Knižnica, Karloveská klubovňa
Návrh zahŕňa rozšírenie čitárne knižnice objektom pobytových schodov prepájajúcich
úroveň lávky s Karloveskou, v zadnej časti je prevádzka Karloveskej klubovne rozšírená do
časti garáží, zahŕňajúc jedno zo zelených pátií.
Zo stavebnotechnického hľadiska platia pre sanáciu a rekonštrukciu Knižnice a Karloveskej
klubovne obdobné kritériá ako pre podzemné garáže, samozrejme s ohľadom na
teplotechnické špecifiká.

Pobytové schodisko, rozšírenie
knižnice, čitáreň

Vonkajšie priestory galérie

Knižnica, Karloveská klubovňa
Návrh zahŕňa rozšírenie čitárne knižnice objektom pobytových schodov prepájajúcich úroveň lávky s Karloveskou, v zadnej časti
je prevádzka Karloveskej klubovne rozšírená do časti garáží, zahŕňajúc jedno zo zelených pátií.
Zo stavebnotechnického hľadiska platia pre sanáciu a rekonštrukciu Knižnice a Karloveskej klubovne obdobné kritériá ako pre
podzemné garáže, samozrejme s ohľadom na teplotechnické špecifiká.

Zelené pátio
0Z Lepší svet
Po ukončení dlhodobého prenájmu bude možné pristúpiť k
obdobnej rekonštrukcii ako Dom Služieb Kotva.

Zeleň
Všetky plochy, pod ktorými je rastlý terén budú využité pre výsadbu veľkých stromov a zelene, tam kde je potrebná dlažba, bude prioritne použitá zatrávňovacia dlažba s veľkou vsakovacou schopnosťou.
Ako stromy budú použité nenáročné listnaté, prevažne domáce dreviny napr. javor poľný (Acer campestre Red Shine), čerešňa vtáčia (Prunus avium Plena) a hrab (Carpinus betulu). Stromy budú sadené
do plôch tvorenou zatrávňovacou dlažbou pričom v bezprostrednom okolí stromov sa dlažba rozvolní a postupne prejde do čistého trávnatého porastu. Strom budú sadené do štrukturálneho substrátu
a bude k nim spádovaná plocha z okolitých spevnených plôch.
Zelené pátio

V rámci plôch nad garážami budú tri existujúce presvetľovacie otvory konvertované na záhrady so stromami s výškou substrátu 1 – 1,5m. Do týchto priestorov bude pomocou zvodov privedená dažďová
voda. Prebytočná voda bude cez bezpečnostný prepad odvedená do retenčných nádrží a vsakov. Použité budú nenáročné stromy jemnou korunou – gledíčia ( Gleditsia triacanthos). Ako podrast sa
použije nenáročná tieňomilná výsadba tvorená kríkmi a pokrvnými trvalkovými výsadbami.
Priestor budú vo veľkej miere fomovať výsadby popínavých rastlín, ktorými bude porastená časť fasád a tiež časť kovových konštrukcií. Popínavky budú v prevažnej sadené do rastlého terénu, v miestach
kde to nie je možné ( námestie, zeleň na schodiskách) budú sadené do kvetináčov. Ako popínavé rastliny bude použitý napr. brečtan ( Hedera helix), pavinič ( Parthenocissus quinquefolia), wistéria (
Wisteria chinensis).

Jurigovo námestie
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Časť schodísk bude doplnená o extenzívne trvalkové výsadby v nádobách kombinované s výsadbou popínavých rastlín.
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Stavebno-technické riešenie návrhu 1:100
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