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Jurigovo námestie

akumulačná nádrž

zavlažovanie

zvádzanie na nižšiu úroveň

spádovanie, distribúcia

zachytávanie, retencia

distribučná plocha

Adámiho ul., zásobovanie

OD Kotva

okolie BD

Meranie času + okolie

úroveň III.

úroveň II.

úroveň I.

Nábělkova ul.

smer jazdy

cyklo parking

výťah

akumulačná nádrž

smer parkovania

Legenda

zachytávanie dažďovej vody a následné využívanie na závlahu

akumulácia dažďovej vody

ľahká oceľová konštrukcia
popínavky, tieniace prvky, vodné rozprašovače

využitie dažďovej vody na 
závlahu 

systematické zvádzanie dažďovej vody 
do plošného vsaku fasáda objektu je tvorená mobilnými panelmi. 

Otvorená mobilná stena rozširuje verejný 
priestor pod strechu súčasného objektu  vo 
vlastníctve mesta

Nový most a lesná škôlka Karloveskej Vsi
Pozorovacia vyhliadka električiek 
Bordúry pre terasy - materiálové odčlenenie 
komunikačných priestorov a priestorov pre terasy / parter
Karloveský Koberec - rôznorode usporiadaná dlažba utvárajúca 
nové plošné umelecké dielo 
Obrovský hamak  / Jurigovská pavučina - vyplnenie existujúcej 
diery do podzemných garáži sieťovinou
Exteriérová knižnica / knižničný park
Vstupný portál - usporiadanie stromov vytvára 
komunikačný priechod na ďalšiu úroveň námestia
Zelený raster
Výťah zaobalený do červenej kovovej konštrukcie nadväzujúc na 
farebnosť typickej dlažby. 
Oddych na schodoch - schodisko umiestnené v priečnej osi ná-
mestia 
Debarierizácia a odstránenie hraničného múriku fontány
Voda ako súčasť námestia - nové vodné prvky na námestí taktne 
dopĺňajú vizuál fontány a spríjemňujú pobyt Popínavky chytané 
na oceľové lanká
Terasy - záhradky, zachytávanie vody
Rampa
Múrik na sedenie
Mlhovisko
Zelená fasáda
Rampa

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16. 
17.
18. 
19.

Fontána v priestore, voda na dotyk Piazzetta na JurigovomMeranie času Historický odkaz Keď sa mostom iba nechodíVrchná terasa - vertikálny park Bezbariérové riešenie

Odstránením častí obvodového múriku dostáva okolitá plocha 
nový  rozmer a charakter. Aktivovaný priestor “vodného námes-
tia” koncepčne vymedzujeme novým pobytovým mobiliárom a 
doplňujeme o ďalšie vodné prvky, čím vzniká ucelený priestor 
komunikujúci s fontánou. Novonavrhnuté vodné prvky sú tech-
nologicky spojené s fontánou a vodomernou šachtou v rastlom 
teréne. Princíp “vodnej pištole”, teda mechanického 
napumpovania vody do prvku a následného vystreknutia naspät 
do fontány zabezpečuje kolobeh vody v území.

Južná časť zeleného preistranstva sa stáva malou piazzettou pod 
stromami aktivujúc parter priliehajúcich prevádzok. Piazzetta 
je prepojjovacím priestorom medzi vrchnou - modrou terasozu 
a rekonštruovanýmm objektom OD Kotva. Slúži na každoden-
né stretávanie a posedenie v tieni. V prípade väčších trhov a 
susedských akcií môže slúžiť ako “detský kútik”Stromy osadené v 
dalžbe sú umiestnené v prekoreńovacích bunkách.

Vizuálne zastaraný mobiliár s jasným odkazom na istú historickú 
dobu, tak isto ako architektúra samotná, trpí spoločenskou stig-
matizáciou. Snažíme sa súčasné prvky zachovať a nepremiest-
novať - zbytočná mobilita takýchto prvkov môže evokovať jej ne-
podstatnosť, teda aj možnosť kedykoľvek odstrániť (archivovať). 
Veríme že zdôraznením dôležitosti umeleckého diela vo verejnom 
priestore je jeho kvalitné a dôsledné spracovanie. Umelecký pr-
vok meranie času preto navrhujeme rekonštruovať a dostavať do 
pôvodnej navrhovanej podoby. Objekt dostáva potrebný pred-
priestor, čím sa zvýrazňuje a potvrdzuje jeho monumentalita a 
jedinečnosť. Okolie objektu navrhujeme zrekonštruovať. Doplne-
nie volných plôch pred prevádzkami navrhujeme mestským mo-
biliárom.

Farebnosť a materialita je výrazným estetickým prvkov pôvod-
nej koncepcie námestia.Vážime si vysokú kvalitu použitých ma-
teriálov najmä terakotovú dlažbu, ktorú zachovávame v modrej 
zóne. V spodnej úrovni, kde je dlažba na mnohých miestach 
poškodená navrhujeme novú betónovú dlažbu pôvodných 
rozmerov. Zachovanú terakotovú dlažbu chceme použiť na do-
plnenie poškodených častí dlažby v modrej zóne. 

Snažíme sa búrať zaužívané stereotypy, takže po moste sa nemusí 
len chodiť. Zmena dopravnej infraštruktúry a novovytvorené 
pešie prepojenia námestia s okolím ponechali most vzhľadom 
na jeho proporciu ľudoprázdny, preto doň integrujeme poby-
tové funkcie. Vzhľadom na statické zaťaženie a konštrukciu nie 
je možné dlhodobé osádzanie stromov, preto most transfor-
mujeme na “lesnú škôlku Karlovej Vsi”. Na moste sú osádzané 
rôzne stromy v mobilných nádobách, ktoré budú po XY rokoch 
presádzané na vybrané miesta v KV a následne budú nahradené 
novými stromami. Zelená infraštruktúra mostu sa agilne adaptu-
je na prichádzajúce klimatické zmeny a utvára mestskú záhradu 
plnú vôní a farieb.

Najvrchnejšia terasa je charakteristická asfaltovou prázdnotou, 
ktorá v teplých mesiacoch sála neznesiteľné teplo. Priestranst-
vo je s okolitou zelenou infraštruktúrou prepojené vegetačnou 
hmotou - pergola so zelenou strechou a popínavkami. Oceľová 
konštrukcia pergoly kopíruje nosný systém objektu, čím vytvára  
variabilný grid pre rôzne scenáre využitia. Architektonická forma 
pergoly - kolumbárium - vytvára ozhranie medzi dvoma svetmi. 

Pri dodržaní potrebných požiadaviek rampa dosahuje kompletnú 
dĺžku viac ako 60 m (pri výške 4,5m). Takýto objemový zásah do 
priestoru námestia vzhľadom na jeho proporcie a navhnuté kvali-
ty odmietame. Navrhujeme zdvíhaciu plošinu - výťah - ktorý bude 
najkomfortnejším a najmenším zásahom do verejného priestoru. 
Druhý výškový rozdiel je vyriešený rampou, ktorá vypĺňa hluchý 
kút pri fasáde objektu a nezasahuje do priestoru.
Výťah je zaobalený do červenej kovovej konštrukcie nadväzujúc 
na farebnosť typickej dlažby. Fasádny plášť na seba môže prebrať 
podobu zelenej fasády, umeleckej intervencie či informačného 
panelu.

Jurigovo námestie
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pergola s popínavýmí rastlinami

vyhliadka na Karloveskú radiálu

zelená brána na Jurigovo nám.

kvitnúce záhony, kríky, stromy v kvetináčoch

Integrácia dažďových akumulačných 
nádob do vybraných priestorov 
garáží

transformácia na hromadné cyklostátiaoživenie priestoru farebnými nátermi, ktoré zlepšujú orientáciu v priestore

Keď sa mostom iba nechodí

Vegetácia 

Jurigovo námestie

Navrhujeme južnú časť objektu OD Kotva 
pretvoriť na spoločensky prístupný, aktívny 
parter (kaviareň, reštaurácia, bistro a 
pod)., ktorý bude komunikovať s ovšet-
kými priliehajúcimi preistormi. 
 Rekonštrukcia objektu vytvára príležitosť 
na otvorenie fasády formou otvárateľných 
dverí. Fasáda objektu sa vie týmto spôs-
obom otvoriť a interiér prevádzky sa stáva 
súčasťou verejného priestoru

Parčík na Jurigovom
Odpoveďou na zanedbaný a nevyužívaný trávnik v centrálnej časti 
riešeného územia je kompletná výmena trávnatej plochy za účelom 
zvýšenia vodozádržnej, ekologickej a vizuálnej hodnoty. Priestor je 
doplnený 28 perspektívnymi  vzrastlými drevinami v pravidelnom ras-
tri, ktoré tvoria absentujúcu vegetačnú hmotu. 
Prekoreňovacie bunky sú súčasťou novej výsadby stromov, ktoré 
okrem poskytovania veľkého objemu pre rast koreňovej sústavy za-
držiavajú prebytočnú dažďovú vodu.
Pešie koridory, ako aj priestory pre odpočinok sú v trávnatej ploche 
zvýraznené sezónonu sečbou. V priebehu rôznych sezónpríp. rokov 
sa trávnik svojou “pobytovou plochou” adaptuje na aktuálny stav 
využitia okolitých prevádzok a komunitného využitia. Prístup selek-
tívnej sečby koridorov zároveň eliminuje opakované zošlapávanie 
rovnakého trávniku.

Stromy:
Acer platanoides -Javor mliečny (kostrový strom, parčík na Jurigovom), 
Acer platanoides crimson king - doplnkový

Kry dorastajúce do výšky 2m v mobilných kvetináčoch, napr.:
Spiraea x vanhoutteim, Berberis vulgaris, Pinus mugo, Junip
erus sabina, Euonymus fortunei

Opadavé druhy na slnečné a polozatienené polohy:
Clematis vitalba - plamienok plotný,Parthenocisus tricuspidata - pavinič trojlaločný, 
Parthenocisus quinquefolia - pavinič päťlaločný, 
Lonicera x heckrotii - zemolez Heckrotov, Wisteria floribunda - vistéria japonská

Vždyzelené druhy aj do zatienených polôh: Hedera helix - brečtan popínavý

Trvalky:
Echinacea purpurea - echinacea purpurová, Geranium macrorhizzum - pakost 
podzemkatý, Helliantheum grandiflorum - devätorník veľkokvetý, Sedum spectabile 
- rozchodníkovec nádherný, Thymus vulgaris - dúška tymianová, 
Veronica officinalis - veronika lekárska

Prašák
Vertikalita Jurigovho námestia je podčiarknutá v topografii najvrchnejšej 
úrovne. Podlaha je transformovaná na farebné detské ihrisko obsahujúce 
trampolíny, kopce, šmykľavky a obdobné herné aktivity. Lemovanie priestoru 
vegetáciou je doplnené o rozprašovače vodnej pary a prvkov tienenia. Priestor 
v tejto “klimatickej bubline” je primárne určený deťom a mládeži, ktorá ho 
využíva vo všetkých dimenziách. Nehostinná asfaltová plocha sa pretvára na 
multifunkčný trojdimenzionálny aktívny priestor.

Nostalgia z detstva, kedy tzv. prašáky ( oceľ. konštrukcia slúžiaca na prášenie 
kobercov)  boli súčasťou každého sídliska nás podnietila k vytvoreniu nového 
ihriska. 
Detské ihrisko prináša novú aktívnu časť najvyššieho priestoru Jurigovho ná-
mestia. Predtým prázdna asfaltová plocha sa teraz stáva aktívnou súčasťou 
námestia. Množstvo popínavej zelene, ťahajúcej sa ponad detské ihrisko 
poskytuje v letných mesiacoch útočisko pred slnkom a zlepšuje mikroklímu 
tejto exponovanej plochy. Jednoduchá forma oceľovej konštrukcie poskytuje 
množstvo variácii pre vytváranie preliezok či workoutových priestorov.  Rebriny 
či hrazdy v rôznych úrovniach vytvárajú variáciu elementov a samotná štruk-
túra tak nie je samoúčelná.  Hmota oceľovej konštrukcie nadväzuje na nosný 
skeletový systém objektu pod ňou čím nie je staticky invazívna k pôvodnému 
objektu. Farebnosť povrchov z EPDM je kontrastom voči pôvodnej sivej ploche. 
Jednoduchosť hracích plôch dopĺňa tvarová pestrosť - tunel, kopec či trampolí-
na na detskom ihrisku nemôžu chýbať priaznivo vplývajú na trénovanie motor-
ických či senzorických vlastností detí.

Fontána v priestore
Prítomnosť a kontakt s vodnou plochou (a vodou samotnou) je a 
bude v nasledujúcich rokoch v urbánnych priestoroch nenahra-
diteľný. Debarierizáciu fontány a jej sprístupnenie obyvateľom preto 
chápeme ako ospravedlnenie zásahu do umeleckého diela. Fontá-
na  sa tak stáva aktívnou súčasťou tejto úrovne. Najbližšie okolie 
fontány je pretvorené do využiteľného priestoru. Plocha nad objek-
tom je vyspádovaná do dažďového žľabu, kde je voda odvádzaná 
do zbernej nádrže a následne distribuovaná medzi jednotlivé vege-
tačné plochy v území.
Časť tohto priestranstva uloženého na rastlom teréne je doplnené o 
nové stromy s výsadbou v podnoží. 

Centrum
Rekonštrukcia Jurigovho námestia v nasledujúcich rokoch vyvolá nové 
socio-ekonomické toky v území, a dá sa predpokladať, že dôjde k ob-
mene prevádzok a expanzii programu do verejného priestoru. Tento 
proces priláka do územia obyvateľov námestia aj okolitých bytových 
domov. Centrum pre všetky kultúrne, susedské a spoločenské akcie.
Dominantným prvkom tejto zóny je Karloveský koberec, ktorý sa ti-
ahne od Piazzetty a vstupného schodiska na západnej strane po 
most-vstup do územia na východnej strane. 
V prípade spoločenských akcií sa KK stáva javiskom udalostí.
Bordúra dlažby nenásilným spôsobom vymedzuje priestranstvá 
určené na expanziu prevádzok (bistro, galéria). Tieto dva plošné prvky 
vizuálne zmenšujú predimenzovaný urbanistický interiér tejto zóny.
Rôznorodá dlažba funkčne vymedzuje dnes mierkovo predimenzo-
vaný komunikačný ťah na plochy komunikačné a oddychové. 
Princíp zvýraznenia priestranstva dlažbou je zopakovaný aj ako ak-
tivačný prvok parteru objektov. Terasy prevádzok sa tak dostávajú do 
centrálnejších priestorov, čím utvárajú prirodzené aktívum námestia 
a tvoria jeho súčasť. Zmena dlažbovej štruktúry pri objektoch mení 
vizuálnu podobu jednoliatej plochy na funkčné celky - je akousi bor-
dúrou a poskytuje aj orientačnú funkciu.
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dažďový žľab - viď detail
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piazze�a pod stromami

fasáda objektu OD Kotva otvárateľná v dvoch krokoch
- otočenie o 90 stupňov 
- posun fasádnych fragmentov 

S1 S2 S2S2 S3S3

fasádny žľab po obvodeobjektu - viď detail

cyklostojan
manipulačný priestor min. 0,6m
rozostup 1,2m

možnosť integrácie popínavých rastlín

pohľadvyuži�e podlubia fasády ambientné osvetlenie

mobilné osvetlenie

stožiarove osvetlenie
+ vodná para

pohľad

pohľad

pohľad

cyklostojan

cyklostojan, parkovanie pozdĺžne - oceľová tyč

orientačná poloha a veĺkosť akumulačnej nádrže

mobilné sedenie
napr. červené stoličky

0,000
úroveň 1 

Drogéria

možná expanzia programu galérie OZ Lepší svet 
prostredníctvom Karloveského koberca do 
verejného priestranstva

Krajčírstvo

Galéria OZ Lepší svet

závesné mobilné osvetlenie
rozprašovače vodnej pary
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spádovanie do vpuste
zber dažďovej vody 
v 1.PP

Typická situácia hospodárenia s dažďovou vodouHospodárenie s dažďovou vodou

zber dažďovej vody zo striech a 
terás objektov a odvádzanie do 
akumulačnej nádoby

filtračná šachta
výhľadové riešenie pri zbere 
vody z prevádzok

osadenie stromu v prekoreńovacej bunke - spevnená plocha

bezpečnostný odtok

filtračná šachta

žľab

Požičovňa karnevalových 
masiek + Kaderníctvo –
úroveň 1

štrbinový žľab po obvode 
Karloveského koberca
viď detail

akumulácia dažďovej vody a jej následné 
využívanie v území - závlaha stromov, trávnikov

vsakovanie dažďovej vody

V území sa nachádzajú rozsiahle spevnené plochy s 
minimom zelene. V návrhu preto počítame s novou 
výsadbou stromov, urbánnych záhrad, zelených striech a 
fasád a drobnej zelene, čo bude mať pozi�vny vplyv na 
pobytovosť tohto exponovaného územia. Väčší počet 
stromov poskytuje viac �enistých plôch a povrchy sa 
menej prehrievajú. Celkový návrh vegetácie spĺňa 
okrem funkcie ekologickej aj funkciu este�ckú.

Zadržiavanie a následné využi�e dažďovej vody je 
najhlavnejším prvkom ekosystémového konceptu.
Dažďová voda zo striech je zachytávaná a systema�cky  
delegovaná medzi trávnaté plochy. Terasy pod bytovým 
domom v severnej čas� riešeného územia slúžia na 
postupné zadržiavanie a presun dažďovej vody do 
trávniku - plošného vsaku (v prípade záujmu obyvateľov 
terasy slúžia ako komunitné záhrady/ urban gardening). 
Princíp zvádzania vody do trávnatých plôch by bolo 
ideálne implementovať aj na objekty v okolí Jurigovho 
námes�a. 
Počas prívalových dažďov je prebytočná voda 
zachytávaná do akumulačných nádob (znižovanie 
objemu vody odvádzanej do kanalizácie) a následne 
využívaná na zavlažovanie vegetácie v území. 

Fasády objektov

Fasádny profil
Podložka pre fasádny profil
Odkvapový profil/lišta brániac tvorbe plesní a 
vody v konštrukcii
Lišta
Lemovanie z perforovaného plechu
Oplechovanie podhľadu
Z profil
Separačná vrstva
Nosný profil
Spojovacia skrutka
Dištančný prvok
Tepelná izolácia
Ukotvnenie do nosnej konštrukcie
Nosná podkladová vrstva

1
2
3

4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15

Fasádny profil
Podložka pre fasádny profil
Oplechovanie a�ky
Lepiace pásiky
Lemovanie z perforovaného plechu
Z profil
Separačná vrstva
Nosný profil
Odvetranie fasády
Spojovacia skrutka
Distančný prvok
Tepelná izolácia
Ukotvnenie do nosnej konštrukcie
Nosná podkladová vrstva

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Vizuál

Varianty osvetlenia priestoru

Návrh fasád spočíva v materialovej jednoduchos� 
farbeného trapézového plechu kotveného na nosný 
rošt. Riešenie takejto fasády je pomerne jednoduché a 
pôvodným objektom dodá novú materiálovú celistvosť. 
Priestorové členenie dopĺňajú presklenné fasády 
prevádzok tvorené z posuvných panelov. Tie poskytujú 
pre niektoré prevádzky možnosť otvorenia v letných 
mesiacoch, čím ak�vizujú časť Jurigovho námes�a. 
Reklamné plochy prevádzok umiestňujeme v nadpraží. 
Pri umiestnení reklamy bude prerušený pravidelný 
raster kladenia ver�kálnych stĺpikov v dvoch poliach. 
Stvárnenie názvov prevádzok tak bude jednotné na celej 
fasáde čím nebude narúšať vizuál objektu, ale este�cky 
ho dopĺňať.

Karloveský koberec

“Tak ako most vedúci z Jurigovho námes�a spája obytnú 
časť s poliklinikou a poštou, tak môže umenie vo 
verejnom priestore spájať obyvateľov tejto štvrte.
Je verejné a dostupné, otvorené všetkým prechádza-
júcim. Môže byť cestou i cieľom, mostom i oázou. 
Obohacuje prostredie, prináša život a môže byť 
prostriedkom k občianskemu zapojeniu, komunitnej 
hrdos� či k nakopnu�u lokálnej mikroekonomiky a 
prilákaniu návštevníkov.
Karloveský koberec, integrovaný do navrhovanej 
architektúry, je voľnou interpretáciou a zvýraznením 
farieb okolia- tyrkysu fontány, teplých farieb obytných 
domov, zelene niekdajších viníc či zemitej farby 
tehlových hodín. Nad pohľadom na mozaiku v celku 
dominuje čiastkový, pri chôdzi dynamicky sa meniaci 
pohľad prelínajúcich sa farieb spektra.”

Spôsob zosilnenia nosných konštrukcií

Vodorovné konštrukcie ( dosky, prievlaky )  navrhujeme 
zosilniť aplikáciou lamiel z uhlíkových vlákien (CFRP). V 
prípade potreby obnoviť kryciu vrstvu výstuže.
Zvislé nosné konštrukcie - oceľové stĺpy navrhujeme 
zosilniť privarením profilov potrebných dimenzií. 
Železobetónové stĺpy zosilniť priložením oceľových L 
profilov a opásaním.  
Železobetónové steny navrhujeme zosilniť  prímur-
ovkami, dobetonávkami  a priložením oceľových 
profilov.
Základy – v prípade potreby navrhujeme zosilnenie 
podbetónovaním alebo pomocou mikropilót.

Pred zača�m prác je nutné dôsledné  odstránenie 
korózie , poškodených čas� konštrukcie.

Pro�požiarna ochrana je zabezpečená suchovodmi, 
ktoré budú umiestnené v pod povrchom na miestach  
na rastlom teréne, prípadne zaintegrované do 
fasády/interiéru objektu. Takéto riešenie zabezpečí 
potrebný dosah požiarnej jendotky.

Požiarna ochrana

“Karloveský koberec je veľkoplošné umelecké dielo 
hľadajúc paralelu s umeleckými prvkami, ktoré vznikali v 
období masívnej bytovej výstavby ako súčasť 
architektonického diela. Pracovný dialóg s umelcom 
nadväzuje na túto hodnotnú spoluprácu v súčasnom 
ponímaní. Umenie prezentujeme ako ak�vny prvok 
verejného priestoru, zapájame ho do spoločenského 
diania a je prístupný všetkým vekovým kategóriám.
Veľkoplošná mozaika je vyhotovená origonálnych 
betónových dlažieb. Každý fragment mozaiky je odliaty v 
silikónovej forme, čím sa zabezpčuje možnosť opätovnej 
výroby pri poškodení. Farebnosť betónovej dlažby je 
závislá na správnom namiešaní cementového pigmentu.”

Žlaby vo verejnom priestranstve

Štrbinové žlaby sú použité v architektonicky hodnotných 
priestoroch - olemovanie Karloveského koberca -  a 
umožňujú odvodnenie v dvoch úrovniach - z nášlapnej 
vrstvy a pod ňou zhotovenej základovej vrstvy. Povrcho-
vá voda je odvádzaná cez úzku štrbinu so štrbovou 
zložkoua priesaková voda vniká do žľabu cez preforo-
vané telo.
Terasové žlaby sú použité na odvodnenie striech a terás, 
ktoré nie sú uložené na rastlom teréne, čo zabezpečuje 
nízka stavebná výška 30mm.
Všetky žľaby sú z anikórovej ocele.

Odvodňovacie žľaby - garáže

Pojazdá plocha garáží je vyhotovená z betónovej 
mazaniny. Odvodnenie je zabezpečené betónovým 
žlabovým telesom. Rovinatý priečny profil a monoli�cká 
betónová konštrukcia minimalizujú vznik hluku pri 
prejadze žľabu.
Voda odteká systémom kanálikov k centrálnemu 
spodému odtoku. Dažďová voda je v ideálnom scenári 
filtrovaná, plošne zachytávaná a následne spätne 
využívaná.

Vegetácia

Všetky stromy sú osádzané do prekoreňovacích buniek.
Kostrovým stromom je javor mliečny (acer platanoides), 
doplnkovým stromom je javor mliečny crimson king, 
ktorý svojim typickým červenolistým sfarbením dotvára 
farebnú mozaiku Jurigovho námes�a.

S3
- Karloveský koberec, 
- bet. farebná dlažba
- rozmer 20x20 mm

S2
- betónová dlažba: exteriér
- rozmer 40x40 mm

S2
- betónová dlažba: exteriér
- rozmer 40x40 mm

S1
- dlažba: bordúra, interiér objektu
- rozmer 20x20 mm,
   var.40x40mm s odlišnou farebnosťou

Dlažba betónová hr. 60 mm
Drenážna vrstva hr. 20 mm
Ochranná vrstva hr. 4 - 5 mm
Hydroizolácia
Tepelná izolácia hr.60 mm
Parozábrana
Spádová vrstva

Vegetácia 
Vegetačný substrát hr.50 mm
Filtračná vrstva hr.10 mm
Hydroakumulačná vrstva hr.50 mm
Ochranná vrstva hr. 5 mm
Hydroizolácia 
Tepelná izolácia hr. 220 mm
parozábrana
Sprádová vrstva

Dlažba betónová hr. 60 mm
Drenážna vrstva hr. 20 mm
Ochranná vrstva hr. 4 - 5 mm
Hydroizolácia
Tepelná izolácia hr.220 mm
Parozábrana
Spádová vrstva

EPDM vrstva hr. 20mm
SBR vrstva hr. 40 mm
Drenážna vrstva hr. 20 mm
.......

Dlažba betónová hr. 80 mm
Ukladacia vrstva hr. 40 mm
Podkladná vrstva hr. 100 mm
Podkladová vrstva hr. 150 mm
Pôvodný terén

Spevnená plocha na teréne

Vegetačná strecha

Pochôdzna strecha

Pochôdzna strecha nad objektami C
- detské ihrisko
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