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  zelené & čisté

střešní zahrady s údržbou, která se dá srovnat 
s klasickou zahradou, přičemž se zde zpravidla 
instaluje závlaha. 
Druhou skupinu tvoří střešní substráty pro ex-
tenzivní zelené střechy s minimální údržbou. Ten 
je určen pro nenáročné, především suchomilné 
rostliny a trávy, které můžeme s úspěchem na stře-
chách pěstovat i v nižší vrstvě substrátu okolo 5 až 
10 centimetrů.
Střešní substráty firma dokáže dopravit na střechu 
vyfoukáním silocisternou a pneumaticky trans-

Zastřešení ekologické, 
ale i úsporné

Zelené střechy přinášejí lidem mnoho energetických výhod, a navíc jsou na 
pohled velmi atraktivní. Při extenzivním ozelenění střech se využívá nenáročných 
květin a travin. Existuje však i ozelenění intenzivní, kdy má zákazník na střeše či 
terase pobytový trávník, keře, stromy, květiny nebo třeba záhonek s bylinkami 
a zeleninou.

Společnost BB Com je ryze česká firma s více 
než dvacetiletou tradicí, vlastní výrobu 
substrátů pak začala už v roce 2000. Dnešní 

produkce společnosti obsahuje zhruba šedesát 
druhů výrobků, mimo jiné i pro realizace zelených 
střech.
Vegetační střechy lze označit za technologická 
řešení, která výrazně dokážou prodloužit životnost 
hydroizolační vrstvy. Chrání střechu před dopa-
dem UV paprsků a zároveň i před extrémními 
rozdíly teplot. Díky zeleným střechám dochází 
rovněž k lepší tepelné izolaci stavby. Tím je možné 
výrazně snížit náklady potřebné na vytápění nebo 
klimatizování, čímž dochází ke snížení energetic-
ké náročnosti budovy. Na zelené střechy je navíc 
možné získat podporu z dotačního programu 
Nová zelená úsporám až do výše 500 Kč/m2.
„Naprosto zřejmou výhodou zelených střech je vy-
lepšení mikroklimatu, neboť zeleň vysazená v těchto 
místech dokáže zvlhčovat prostředí a ochlazovat 
okolní vzduch. Nejen rostliny, ale i celý povrch 
zelených střech zachycuje částečky prachu a další 
škodliviny. Vegetační vrstva také velmi dobře pohl-
cuje hluk. V neposlední řadě je tu také možnost, že 
se na zelených střechách usadí užiteční živočichové, 
pro něž může být toto prostředí jediné vhodné široko 
daleko, například jedná-li se o hustou městskou 
zástavbu,“ uvádí výkonný ředitel společnosti 
BB Com Tomáš Kolomý.
Základní proměnnou při volbě typu zelené střechy 
je nosnost střešní konstrukce, preferovaný typ 
zeleně, a především akceptování nároků na její 
údržbu. Intenzivní střešní substrát se používá pro 

portovat až do vzdálenosti 100 metrů. „Zákazní-
kovi dodáváme celé souvrství zelené střechy nebo 
pouze substrát Florcom a můžeme mu doporučit 
osvědčené realizátory, se kterými jsme spolupracova-
li na stovkách projektů. Doporučit lze i dodavatele 
rozchodníkových koberců, které jsou zapěstované 
v našich substrátech. Střecha je pak plně funkční již 
v okamžiku předání,“ vysvětluje Tomáš Kolomý.
„Substráty pro zelené střechy značky Florcom vyrá-
bíme čistě z českých materiálů. Zaručují dlouhodo-
bou funkčnost střešního souvrství, které vydrží i ně-
kolik desetiletí bez nutnosti dalších nákladů. Většina 
z nich jsou v podstatě recykláty, jako například 
Liapor, který se vyrábí z jílů vytěžených při těžbě 
uhlí nebo drcený cihelný střep z nepoužitých zmetků 
vzniklých při výpalu. Použitím těchto ekologických 
recyklátů nejen šetříme, ale i zvelebujeme naše 
životní prostředí,“ uzavírá Tomáš Kolomý.  ■

ERIK BÁRTEK

PODPORA ZELENÝCH STŘECH
Společnost BB Com je velkým propagátorem 
vegetačních střech, o čemž svědčí mimo jiné 
i účast firemního specialisty v porotě soutěže 
Zelená střecha roku. Firma je zároveň členem 
sekce Zelené střechy při Svazu zakládání 
a údržby zeleně a každoročně se účastní 
i výstavy Střechy Praha.

Více informací na:

bbcom.cz
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