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analyzované vrstvy riešených priestranstiev

# spevnené a nespevnené plochy, # zeleň, # bezbariérovosť, # problematika dažďovej vody, # 
vodné prvky, # hierarchia verejných/poloverejných/súkromných plôch, # dimenzie priestorov, # 
zastavaná plocha, # vzťahy exteriér vs. interiér, # atraktory územia, # kompozičné princípy a osi,  
# hierarchia priestoru, # výškové limity, # priestorové uzly, # prepojenia, # koridory, # vizuálne stimuly a výhľady,
# signifikantné prvky, # vlastníctvo, # občianska vybavenosť, # obytná 
funkcia, # trajektórie pešieho pohybu, # pohyb rodín s deťmi / s kočíkom,  
# priestor pre deti, # priestor pre zhromaždenie, # športové plochy, # oddychové zóny, # plochy aktívneho relaxu, # 
umenie, # drobná architektúra, # dostupnosť MHD a alternatívnej dopravy, # dopravný tranzit, # statická doprava, 
# zásobovanie,
# údržba a servis, # odpadové hospodárstvo, # materialita, # účelnosť, # kolízne body, # intimita,
# perimetre zmyslových vnemov, # prázdno, # tieň, # prehrievanie, # temperatúra, # oslenenie, # zbytkové plochy

rezopohľad 1:200

izometria situácie 1:400



Jurigovo námestie2

libreto 

Koncept revitalizácie verejných priestorov Jurigovho námestia nadväzuje na Manuál verejných priestorov 
Bratislavy z dielne MIB. Návrh predstavuje celkovú víziu a zásady obnovy a revitalizácie priestranstiev a 
stavebného fondu námestia, pričom vyhodnocuje faktory zadania:

1/ POVRCHY
Návrh vyhodnocuje kvality a potenciál súčasnej podoby prostredia a modifikáciou pomerov medzi 
tranzitnými a pobytovými plochami zvyšuje jeho atraktivitu. Návrh drží priebežnú os námestím, ktorej 
redefinuje aditívne radené priestory od nástupného polyfunkčného komplexu cez pobytové plochy, plochy 
zelene, vymedzenie priestranstva otvoreného námestia / piazzetty, multifunkčná dvorana, záhrady, plochy 
statickej dopravy a modifikované profily tranzitných koridorov. Návrh uvažuje so zmenou nášľapných 
povrchov, pričom v exponovaných miestach námestia sú ponechané dlaždenia v pôvodnej autentickej 
dlažbe (kruh v námestí s fontánou, priestorové rámce predpolí nadzemných častí polyfunkčných objektov 
na námestí, doplnenie vstupného priestranstva na východnej hrane námestia pod premostením v mieste 
rozšírenia polyfunkčného objektu a obnova servisného priestranstva na západnej hrane námestia s 
použitím pôvodnej signifikantnej dlažby námestia).

2/ BEZBARIÉROVOSŤ
Zameriavame sa najmä na hlavné pešie ťahy a prepojenia s eliminovaním nebezpečenstva úrazu. 
Odstraňujeme bariéry a prekážky z peších trás. Vytvárame scenáre bezbariérovej prístupnosti výškových 
úrovní priestranstiev a objektov, pričom prehodnocujeme adekvátnosť exteriérových rámp a ich náhradu 
výťahmi / výťahovými plošinami. 

3/ ZELEŇ
Zvyšujeme podiel zelene, keď uvažujeme s výsadbou novej vzrástlej zelene a parkovou úpravou priestorov. 
Percentil zelene optimalizujeme aj korigovaním profilov / dimenzií peších ťahov a výškových rozhraní za 
pomoci vstavaných veľkorozmerných kvetináčov pre nízku zeleň (koncept zadržiavania dažďovej vody v 
území), či popínavou zeleňou na fasádach a doplnených konštrukciách objektov na námestí. Uvažujeme s 
extenzívnymi zelenými strechami objektov, ktoré zohľadňujú element piatej exponovanej fasády lokality.

4/ KLIMATICKÝ KOMFORT
Návrh integruje aktuálne riešenia vsakovacích systémov dažďovej vody pre potreby zavlažovania a 
cieleného programovania klimatického komfortu v území. Element vody je podporený rekonštruovanou 
fontánou, ktorá sa stáva súčasťou epicentra spoločenského diania v území. Súčasne sú vodné prvky 
dopĺňané – uvažujeme s vodnými tryskami. Návrh hľadá vhodný model na žiadúci efekt zvýšenia vlhkosti 
a ochladenia mikroklímy. Dôležitým dlhodobým aspektom návrhu je tieň doplnenej vzrastlej zelene a 
zvýšený podielu alternatívnych riešení zelených plôch.

5/ MOBILIÁR
Návrh predkladá novú koncepciu práce s elementmi mestského mobiliáru – reflektuje program priestranstiev 
a potreby naprieč všetkými generáciami užívateľov. Koncepcia predpokladá multifunkčnú adaptabilitu – 
oddych, pobyt, tranzit, zhromaždisko (trhy, koncert). Návrh zohľadňuje parametre jednoduchej údržby, 
variability a odolnosti.

6/ OSVETLENIE
Osvetlenie priestorov námestia kopíruje hlavné a vedľajšie osi priestranstva a funkčný program. Je braný 
zreteľ na zamedzenie svetelného smogu a citlivosť rezidenčného pozadia námestia.

7/ UMENIE VO VEREJNOM PRIESTORE
Návrh necháva vyznieť aktuálne výtvarné diela – mozaika na priečelí mezonetového domu, fontána a 
výškový objekt – stĺp Merania času. Dielam je prinavrátená živá interaktivita. Doplnené výtvarné dielo rozvíja 
tému vody – v priestore sú umiestnené prvky vodných trysiek, ktoré ne/menia status quo mikropriestorov 
námestia. Návrh rozvíja tému land art-u, keď je do priestoru architektúry sídliska synergicky vložená 
architektúra krajiny: priestranstvá námestia sú lemované kvetinovými záhonmi, v mikropriestoroch sú 
osadené prírodné prvky veľkorozmerných kameňov a úžitkových drevených hrád – lavíc, strechy objektov 
námestia dostávajú podobu obrazcov extenzívnej zelene. Celkový obraz land art-u je možné kontinuálne 
sledovať z pozície pešiaka, ale i ako trojdimenzionálny obraz z pozície nadhľadu rezidentov blízkeho 
okolia.

8/ OBJEKTY
Návrh predkladá možnosť dostavby výhľadového nástupného polyfunkčného objektu na východnej 
hrane námestia, ktorý prepája nadzemné a podzemné podlažia objektov obchodu a služieb na námestí. 
Ucelený komplex stavieb zvyšuje ekonomickú udržateľnosť a flexibilitu zohľadňujúce súčasné priestorové 
požiadavky prevádzok obchodov a služieb. Návrh otvára diskusiu o možnostiach oživenia nevyužitých / 
zbytkových plôch a priestorov v okolí námestia s vlastníkmi nehnuteľností a ďalšími miestnymi aktérmi.
Návrh ponúka multifunkčný priestor, akúsi „multifunkčnú dvoranu“ na opačnom konci námestia v jeho 
najvyššej pozícii. Tento ne/hmotný objekt, ktorý v čase obrastie zeleňou, vie byť novým potenciálnym 
atraktorom územia – priestor s premenným funkčným využitím, napr. víkendové/sezónne trhovisko; priestor 
podujatí v podobe koncertov, alternatívnych divadiel, či letného kina; priestor so špecifickým účelom, 
napr. ľadové klzisko / vianočné akcie, street food park; priestor aktivít lokálnej komunity a obyvateľov 
mestskej časti; alternatívny priestor aktívneho spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia so svojou 
správou a harmonogramom akcií.
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Jurigovo námestie

vstup na Jurigovo námestie 

polyfunkčný objekt 

rozšírenie polyfunkčného objektu 

parter bytového domu s obchodom, službami 

multifunkčná dvorana 

piazzetta 

pobytová terasa 

okrasná záhrada 

úžitková záhrada 

nový bezbariérový výťah / výťahová plošina 

bezbariérová rampa 

búraná pôvodná rampa / schodisko 

zásobovanie 

vstup do parkovacieho domu 

vodný prvok 

prírodný prvok 

umelecké dielo 

detské ihrisko 

workout 

suchý polder 

retenčná nádrž 

extenzívna vegetačná strecha 

veľkoformátový kvetináč so zdržou dažďovej vody 

kompostér
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3

pracovný model

legenda

pohľad z Karloveskej ulice

vodozádržné opatrenia a manažment dažďových vôd 
 
Návrh reflektuje možnosti ovplyvňovania mikroklímy za-
držiavaním dažďovej vody v území. Uvažujeme s riešeniami 
pre suchý polder, pre sériu podzemných retenčných nádrží 
v jednotlivých výškových kaskádach územia, pre vodné 
prvky s cirkuláciou vôd s technologickým zázemím, pre 
progresívne konštrukčné riešenia dutinkových vrstiev pod 
pochôdznymi plochami námestia a pod veľkoformátovými 
lineárnymi kvetináčmi. Návrhované riešenia chcú napomôcť 
prirodzenému kolobehu vôd v území – napodobňovať príro-
du a procesy, ktoré v nej prebiehajú.

suchý polder

retenčná nádrž

vodné prvky s cirkuláciou vôd

zmenšovanie trávnikov / zväčšovanie plôch trvalkových 
záhonov, kríkov, stromov

multifunkčná dvorana 
 
Priestor Jurigovho námestia, kaskádovo radené priestran-
stvo, uzatvárame na jeho západnej hrane multifunkčným 
priestorom, akousi „multifunkčnou dvoranou“ – najvyšší ob-
jekt akropoly námestia. Priestor transparentného ne/hmot-
ného objektu, ktorého oceľová mriežka obrastie popínavými 
druhmi zelene, generuje zázemie pre rôznorodé aktivity – 
trh, komorný koncert, zimné klzisko, letné kino,...

trh

hudobné eventy

šport

letné kino street food

land art 
 
Rigidnému prostrediu so sídliskovou architektúrou vpisu-
jeme prvky krajiny, prírody – vkladáme novú mäkkú rovinu, 
ktorá vplýva na užívateľov námestia a okolie. Mierou 
navrhovanej zelene definujeme prostrediu nové užívateľské 
parametre. Tie podporujeme land art prvkami: riešenie 
obrazcov extenzívnych vegetačných striech, pozíciovanie 
naturálnych prírodných prvkov masívnych drevených lavíc/
skulptúr, kamenných balvanov i minimalistických vodných 
prvkov ako objektov krajiny v priestore. Princípy objektov 
a plôch land art-u vnášajú do sídliskového priestranstva 
striktnej geometrie krehkosť a tvárnosť – budú prirodzene 
podliehať kolobehu prírody, starnúť. Vložená vrstva pouka-
zujúce na environmentálne a ekologické riešenia s nulovou 
uhlíkovou stopou. 

extenzívna strecha 

kamenné prvky

drevené prvky

vodné prvky

materiálová báza námestia 
 
/ plochy s použitím pôvodnej dlažby
/ plochy s novými druhmi dlažby
/ betón
/ kameň
/ drevo
/ oceľ
/ extenzívna vegetačná strecha 
/ plochy tráv, kvetinových záhonov, kríkov
/ tieň a objem korún stromov 

pôvodná dlažba

dlažba

betón

extenzívna strecha 

kamenné prvky

drevené prvky

oceľ pozink

tráva

druhová skladba vegetácie 
 
Návrh rozvíja tému prekladania vrstiev súčasnej architektúry sídliska a novej navrhovanej architektúry krajiny. Prehodnocu-
jeme pomer spevnených plôch a plôch zelene s ohľadom na parametre užívateľnosti, údržby, kvality výsledného prostredia. 
Koncept návrh je stavaný na pomerovom zmenšovaní veľkorysých užitých i vizuálnych spevnených plôch bez účelu a plôch 
náročných trávnikov, a tie vo všeobecnosti nahrádza zvýšeným podielom zelene – plochami s prirodzeným tieňom vzrástlej 
zelene, trvalkovými záhonmi, plochami kríkov a stromov, lineárnym prvkom veľkoformátového kvetináča so záhonom bohatej 
druhovej skladby vegetácie s adekvátne nenáročnou mierou údržby a starostlivosti. Návrh zohľadňuje princípy permakultúry. 
V návrhu uvažujeme s land art-om pre extenzívne vegetačné strechy pavilónov polyfunkcie a priľahlých mikropriestorov v ich 
okolí – uvedomujeme si mieru exponovanosti strešnej roviny. Nezanedbateľnú mieru návrh zohráva celkový objem a druhová 
rôznorodosť vizuálne vnímanej zelene – lokalite blízke druhy kvetov, tráv, kríkov a stromov; horizontálne i vertikálne plochy a 
solitéry vegetácie.

pôvodné stromy a kríky

Breza previsnutá

Lipa malolistá

Javor mliečny

Baza čierna

Kalina obyčajná

Hrab obyčajný

Hloh obyčajný

Jarabina mukyňová

trávnik

trvalky

lúčne kvety

okrasné rastliny

okrasné dreviny a kríky

bylinky

úžitkové rastliny
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okolie multifunkčnej dvorany na západnej hrane námestia / 1:100

centrálny priestor námestia / 1:100

nástupné priestranstvo na východnej  hrane námestia / 1:100


