PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

ZELENÁ STŘECHA ROKU 2022
A) Rodinná zelená střecha
Střecha rodinného domu, terasa u bytů v bytových domech apod.). Do soutěže mohou být přihlášeny jak extenzivní, tak i intenzivní zelené střechy, případně kombinace obou forem.

B) Veřejná zelená střecha – na objektu veřejného nebo podnikatelského charakteru
Do soutěže mohou být přihlášeny jak extenzivní, tak i intenzivní zelené střechy, případně kombinace obou forem.
Typy objektů:

• Budovy pro bydlení s více byty
• Administrativní budovy a budovy občanské výstavby (např. sídla firem, úřady, školy,
nemocnice, sportovní haly, divadla)
• Budovy pro výrobu a služby (nákupní centra, tovární haly, logistická centra, sklady, montážní haly…)
• Dopravní a podzemní stavby (tunely, podchody, podzemní garáže a parkoviště)

Zaškrtněte variantu A nebo B.

1. Stručný popis díla (uveďte o jaký typ objektu se jedná, převládající funkci zelené střechy, 1000 znaků):

2. Místo realizace – přesná adresa (nejlépe včetně GSM souřadnic):

3. Termín realizace

Rozsah díla (cca m²)

4. Přihlašovatel (Fakturační adresa: přesný název firmy podle ŽL nebo instituce):

IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba(y):
Tel.:		

E-mail:

www:
Prohlašuji čestně, že jsem:
autorem díla

zhotovitelem (jedním ze zhotovitelů) díla

investorem díla

provozovatelem přihlášeného díla

5. Zhotovitel:

Adresa:

Tel.:		

E-mail:

6. Další zhotovitelé (název firmy a specifikace dodávky):

7. Autor (autoři) projektu:

Adresa:
E-mail:

Tel.:		

8. Investor:

Adresa:
Tel.:		

E-mail:

ÚDAJE O STAVBĚ:
Druh objektu (administrativní, obytný, výrobní…):

Typ střechy dle přístupnosti (nepochozí, pochozí, pobytová):

Sklon střechy – vyberte:
plochá střecha: střecha se sklonem vnějšího povrchu α ≤ 5°,
šikmá střecha: střecha se sklonem vnějšího povrchu 5°<α≤ 45°; s ohledem na konstrukci vegetačního souvrství
a zajištění proti sjíždění vrstev dělíme šikmé střechy na střechy s mírným sklonem 5-20°a s velkým sklonem 20-45°,
strmá střecha: střecha se sklonem vnějšího povrchu 45° <α ≤ 90°.
kombinovaná (část střechy plochá, část střechy šikmá)
Typ střechy podle skladby vegetačního souvrství – vyberte:
jednovrstvá

vícevrstvá

Typ střechy podle druhu vegetace – vyberte:
extenzivní zelená střecha (vegetace s maximální mírou autoregulace, mocnost substrátu 60–150 mm)
polointenzivní zelená střecha (mocnost substrátu cca 150–350 mm, trávy, byliny, trvalky, keře)
intenzivní zelená střecha (úprava podmínek pro zvolenou vegetaci, intenzivní pravidelná údržba)
kombinace výše uvedených typů
Popis funkčních vrstev vegetačního souvrství (uveďte, z jakého materiálu jsou funkční vrstvy vytvořeny.
V případě polyfunkční vrstvy uveďte stejný materiál u více funkčních vrstev):
Kořenovzdorná vrstva

Separační vrstva (stavby, její funkční určení, konstrukční a stavební řešení, dobu výstavby, použité technologie,
materiály, rostliny, ev. další)

Ochranná vrstva

Drenážní vrstva – potřebné údaje o stavbě (technické parametry střechy – vrstvy, mocnost substrátu)

Hydroakumulační vrstva (nemusí být součástí vegetačního souvrství, používá se v opodstatněných případech)

Filtrační vrstva

Vegetační vrstva (V případě použitých sypaných substrátových směsí uveďte mocnost substrátu a typ substrátu. V případě použití
substrátových panelů uveďte typ panelu).

Jiné řešení vegetačního souvrství – popište

Vegetace – stručně uveďte použitý sortiment rostlin

Vegetace – způsob založení (vyberte):
Výsevem
Řízky a vegetativními částmi
Výsadbou
Pokládkou předpěstovaných koberců a rohoží
Kombinace výše uvedených způsobů

Prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly soutěže.
Dávám souhlas s uveřejněním veškeré mnou dodané dokumentace tohoto díla v tisku, na výstavách soutěžních prací a v souvislosti
s šířením informací, propagací a publicitou akce Zelená střecha roku. Pro tyto potřeby poskytnu bezplatně grafické, fotografické a textové podklady v digitální podobě a potvrzuji, že všechny podklady mají vyřešena autorská práva. Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje
uvedené na této přihlášce zpracovával Svaz zakládání a údržby zeleně souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
v rozsahu nezbytném pro soutěž Zelená střecha roku 2021.

Podpis přihlašovatele, datum

Vyplněnou přihlášku zašlete elektronicky na adresu: info@szuz.cz.

Soutěž podporují:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

