
Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně 
Vás zve na odbornou exkurzi
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STŘECHY –
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6. 6. 2022    #WGRD2022

Exkurze je příspěvkem k oslavám Světového dne zelených střech, kdy si 
připomínáme celou řadu benefitů, které zelené střechy přinášejí lidem a přírodě.

Zahájení exkurze 6. 6. 2022 v 11.00 

Sraz recepce budovy Filadelfie – Želetavská 1525/1, Praha 4 

Ukončení v 15.30, stanice metra Vltavská

Exkurze je zdarma a je určena pro pracovníky úřadů veřejné správy a samosprávy  
hl. m. Prahy a Úřadů městských částí Prahy, pracovníky ministerstev, členy 
zastupitelstev hl. hl. m. Prahy a městských částí, architekty a projektanty působící 
v Praze, realizátory staveb (stavební a zahradnické společnosti působící v Praze), 
developerské společnosti. Pro účastníky je zajištěn přesun mikrobusem mezi 
jednotlivými zelenými střechami.

Počet míst je omezen, registrace zde.

Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně
info@szuz.cz, mobil: +420 777 581 544, zelenestrechy.info

Exkurze je součástí projektu Zelené střechy – živé střechy, který byl finančně 
podpořen hlavním městem Prahou.

mailto:info%40szuz.cz?subject=
http://zelenestrechy.info
https://docs.google.com/forms/d/1hWu8OPodY8Ne_Iq3Tp5gcA7V-256YW36Fa8iU9fYJkI/viewform?edit_requested=true


Zelené střechy na administrativních budovách 
společnosti Passerinvest GROUP, Brumlovka

Navštívíte Zelené střechy různého typu a stáří (založené v letech 2003–2020) na budovách 
Alpha, Delta, Filadelfie, budova B. Passerinvest Group je ryze česká investiční a developerská 
společnost, která je jako odpovědný urbanistický stavitel a investor od roku 1996 
spojována převážně s Brumlovkou (dříve BB Centrum) v Praze 4, které je jedním z největších 
a nejúspěšnějších urbanistických projektů nejen v České republice, ale v celé Evropě 
z pohledu developmentů budovaných jediným investorem.  

DELTA (2. MÍSTO V SOUTĚŽI ZELENÁ STŘECHA ROKU 2018)  tvoří dvě samostatné budovy 
s velmi efektním půdorysem ve tvaru písmene H, které mohou být navíc na každém podlaží 
propojeny spojovací lávkou. K dispozici jsou nájemcům střešní terasy s bohatou zelení 
a relaxačními zónami. Západní část budovy lemuje zelený pás s umělým říčním korytem, 
na jižní stranu objektu volně navazuje park Brumlovka.

Střešní terasa a vnitroblok budovy B (1. MÍSTO ZELENÁ STŘECHA ROKU 2021), prošla 
kompletní rekonstrukcí. Objekt má novou fasádu v zemitých tónech, modernizované veškeré 
technologie zajišťující kvalitní pracovní prostředí a díky tomu splňuje současné standardy 
garantující úsporný a efektivní provoz. Nejvýraznější vnější změnou rekonstrukce je průchozí 
atrium s vodním prvkem, zelení a lavičkami, které tak nabízí široké veřejnosti prostor pro 
odpočinek i relaxaci v teplých letních dnech. Kompletní revitalizací prošla také střešní terasa, 
která je rozdělená na pochozí a technickou část. Pro zaměstnance pracující v Budově B je 
k dispozici část pobytová  o ploše 1 000 m2. 

Main Point Pankrác

1. MÍSTO V SOUTĚŽI ZELENÁ STŘECHA ROKU 2019 

Main Point Pankrác je nájemní administrativní objekt v prostoru takzvaného Pankráckého 
pentagonu. Zelená střecha sloužící jako pobytový prostor se stala jedním z důvodů, kterým 
tato budova nájemce přitahuje. Z řady výškových staveb v sousedství je střecha viditelná, 
proto se stala „pátou fasádou“ budovy. Střecha od počátku provozu slouží k relaxaci, 
neformálním setkáním, k práci, konzumaci jídla či speciálním akcím.

Národní zemědělské muzeum – střešní terasa 

3. MÍSTO ZELENÁ STŘECHA ROKU 2018

Objekt Národního zemědělského muzea je nemovitou kulturní památkou. Budova byla 
postavena podle návrhu architekta Milana Babušky v letech 1937–40. Nová střešní terasa 
je vynesena nad stávající střechou subtilními příhradovými ocelovými vazníky, které jsou 
osazeny na hlavních stávajících železobetonových rámech historické budovy. Tím se vyřešila 
nedostatečná únosnost původní střechy, možnost provádět kontrolu a údržbu původní 
střechy pod novou levitující konstrukcí terasy a zároveň vytvořit samostatně se vznášející 
platformu střešní zahrady. Střešní zahrada kromě výchovně vzdělávací a výstavní funkce také 
umožňuje atraktivní a netradiční výhled na panorama Prahy v rozsahu 360°. 


