
Zelená střecha
od projektu
k realizaci
 
Průvodce rekonstrukcí
střešního pláště.

Proměny
střech
v zelené
oázy

Kontaktujte
nás

BUILDIGO s.r.o.  

Impact Hub Brno 
Cyrilská 7, 602 00 Brno
 IČ: 07898134 
DIČ: CZ07898134

 

+420 770 127 968
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www.buildigo.cz

w
w

w
.b

ui
ld

ig
o.

cz

Vrstva zeleně na střeše domu 
je vstřícné gesto k přírodě 
a dobrý nástroj pro hospodaření 
s vodou. Proto finanční podporu
na ozeleňování střech dnes
získají v rámci různých programů
soukromníci, firmy i města. 



Projekt

Realizace
střechy

Dotace
na zelenou

Hotovo!

Kvalifikovaná osoba posoudí 
stávající stav strešní konstrukce. 
Součástí odborného posouzení 
mohou být sondy, zátopové 
zkoušky, statické výpočty.  
Investor v této fázi přípravy také 
upřesnuje své další požadavky 
na funkci střechy. Zelenou střechu 
lze například vhodně kombinovat 
s relaxačními pobytovými zónami, 
fotovoltaickou výrobou energie 
i akumulačními nádržemi na 
deštovou vodu.

Na základě provedeného 
průzkumu stavby mohou být 
zahájeny projekční práce. 
Projekt obsahuje také 
rešení dílčích technických
detailů, které jsou nezbytné  
pro bezproblémovou funkčnost 
systému odtoku vody, ochranu 
před bleskem, bezpečnost pohybu 
na streše a dalšího střešního 
příslušenství.

Revitalizovat střechu nebylo nikdy 
jednodušší a tak efektivní. Vegetační 
souvrství účinně ochrání izolační vrstvy  
a konstrukci střechy před vlivy počasí  
i slunečního záření. Životnost střešního 
pláště se tak radikálně prodlouží. Dalším 
bonusem bude lepší mikroklima a zvuková 
odolnost v prostorách pod zelenou 
střechou. Napořád.

Realizaci zelené střechy svěřte do
rukou zkušených realizačních firem,
které vám doporučíme. Realizační tým
musí mít odbornou způsobilost k práci na
střeše a pro výsadbu rostlin. V opačném
případě riskujete poškození hydroizolačního
pláště a zatékání. Seznam těchto firem 
najdete i na stránkách Rady pro zelené 
střechy www.zelenstrecham.cz

Procesem příprav a realizace vás
provede společnost BUILDIGO s.r.o.  
a spolupracující specializované firmy  
na projekční práce, realizaci i vyřízení 
dotace.

Např. město Brno nabízí podporu až 1 400 Kč  
na každý m2 zelené střechy.  V programu 
Nová Zelená Úsporám je to částka 800 Kč 
na každý m2 zelené střechy.

Zajištění kompletních podkladů pro získání 
dotace je naše starost.

Průzkum
stavby


