
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)
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Přílohu přihlášky vyplnil

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 substráto-
vých 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

Datum
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