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FUNKCE URBANISTICKÁ A KRAJINÁŘSKÁ

• Vytvoření nových ploch 
zeleně a venkovních 
obytných prostor v 
zastavěných oblastech

• Součást zelené 
infrastruktury

• Zlepšení vzhledu měst a 
krajiny 

• Zlepšení obytného i 
pracovního prostředí



FUNKCE ENVIRONMENTÁLNÍ

• zlepšení mikroklimatu 
• vyrovnávání extrémních teplot 
• snížení intenzity tepelného 

vyzařování, 
• zvýšení vlhkosti vzduchu
• snížení prašnosti  a hlučnosti
• ochrana před efektem UHI -

Urban Heat Islands
• zpomalení odtoku a zadržování 

dešťové vody a její vrácení do 
přirozeného koloběhu

• vytvoření náhradních ploch a 
životního prostoru pro flóru a 
faunu (podpora biodiversity)



FUNKCE OCHRANNÁ A EKONOMICKÁ
ochrana hydroizolace před
• UV zářením 
• kolísáním teplot
• mechanickým poškozením

snížení 
• náporu na kanalizační sít při 

vydatných srážkách

zlepšení 
• tepelné ochrany budovy 

především v létě
• účinnosti fotovoltaických

panelů
• užitné hodnoty nemovitosti 



ZELENÉ STŘECHY JAKO ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ

PŘI ZMĚNÁCH KLIMATU

• udržitelné hospodaření s 
vodou 

• sídelní mikroklima (odpařování 
vody snižuje teplotu okolního 
prostředí, stínící vegetace 
snižuje teplotu povrchu aj

• tzv. „klimatizační efekt“

• zmírnění důsledků extrémních 
situací okamžitého nedostatku 
vody (sucha) a okamžitého 
nadbytku vody (přívalové 
deště)



Přirozené chlazení

Odpaření 1 l H2O = cca. cca 0,7 kWh energie

=>> 1 mm srážek zadržených na 100 m2 střechy 
ušetří 70 kWh potřebných na chlazení

Vegetace 

• akumuluje méně tepla než antropogenní 
povrchy, 

• zachycuje nebo odráží část slunečního záření, 

• stíní a snižuje teplotu povrchu. 



Zadržování srážkové vody

= přínos za předpokladu správného návrhu, 
provedení a použití kvalitních materiálů



1. Zelené střechy zadrží podle regionu

cca. 40-99 % z celkového ročního množství srážek

� 100 mm substrátu

~ 30 l vody/m2

� 20 mm nopovou fólii

~ 5 l vody/m2

= ~  35 l vody/m2

teoreticky dokáže 

zachytit déšť 

o vydatnosti 

300 l/s/ha = 27 litrů/m2  
trvající 15 min

2.  Běžné extenzívní souvrství



Základní typy zelených střech

Extenzívní Intenzívní



• Mocnost od 6 cm

• Hmotnost od 80 kg/m2

• Nenáročná suchomilná 
vegetace

• Minimální údržba

• Bez závlahy

• Nepochozí

• Vhodné pro šikmé střechy

• Mocnost od 25 cm

• Hmotnost od 350 kg/m2

• Vegetace jako v okrasné 
zahradě nebo parku

• Pravidelná údržba a hnojení

• Automatický závlahový 
systém

• Pobytové plochy, pochozí 
trávníky

Základní typy zelených střech

Extenzívní Intenzívní



Kritéria výběru vhodného 
typu zelené střechy

Jakého vzhledu chci dosáhnout?

Jaké bude využití plochy ?

Jaké zatížení si mohu dovolit ?

Kolik péče chci / mohu věnovat údržbě ?

Jaký je přístup na střechu ?

Kolik peněz chci / mohu do zelené střechy 
investovat ?



Zásady správného návrhu a realizace

� Ochrana proti prorůstání kořenů    

• Vhodné a kvalitní materiály, 
dlouhodobě stabilní a odolné 
(drenážní v., filtrační v., substrát)

• Dostatečná drenážní schopnost

• Vhodný typ a forma vegetace

• Protierozní opatření (voda, vítr)

• Požární bezpečnost 

• Bezpečnost osob

• Správná údržba



Nejčastější vady zelených 

střech 

jejich projevy, 

příčiny a následky



Sléhavost, nepropustnost, 
vyplavování jílovitých a 

organických částic ...

Nevhodný substrát

Pěkné? ... Omyl!



... Pomalý nebo 
povrchový odtok, 
zaplavování střechy a 
splavování materiálu do 
vpustí, riziko zanesení 
dešťové kanalizace



... Jílovité částice se 
vyplavují a postupně 
ucpávají drenážní cesty ...



Vrstvy musí trvale
plnit svou funkci !

....nedostatečná 
propustnost 
„filtrační“ textilie ... 



nefunkční drenáž nepropustný substrát

Následky:   Ucpání drenážních cest => Kompletní rekonstrukce



Parametry 

• POŽADOVANÉ VLASTNOSTI SYPANÝCH SUBSTRÁTOVÝCH SMĚSÍ 
• optimální objemová hmotnost,
• dlouhodobá stabilita, odolnost k větrné a vodní erozi, zachování 

objemu,
• dostatečná hydroakumulační schopnost,
• dostatečné provzdušnění i při plném nasycení vodou,
• dostatečná propustnost pro vodu
• nízký podíl jílovitých částic
• nízký podíl organických složek
• schopnost poutat a následně uvolňovat živiny, přiměřený obsah 

přijatelných živin,
• bez semen plevelů,
• bez obsahu látek, zatěžujících životní prostředí



Parametry střešních substrátů

Parametr jednotka Střešní substrát – typ/skladba zelené střechy

Extenzivní/

jednovrstvá

Extenzivní/

vícevrstvá

Intenzivní/ 

vícevrstvá

objemová hmotnost v suchém 

stavu

g∙l–1 400–800 400–900 400–1000

objemová hmotnost v nasyceném 

stavu

g∙l–1 600–1300 750–1550 850–1650

maximální vodní kapacita % obj. 20–50 35–65 45–65

obsah vzduchu při MVK % obj. > 15 > 10 > 10

propustnost  mm∙min–1 60–120 8–70 5–30

podíl částic d < 0,063 mm % hm. < 6 < 15 < 20

spalitelné (organické) látky* % hm. < 6 < 8 < 13



Chyby při provádění a údržbě





Podmáčení -> úhyn vegetace

• Průhyb konstrukce
• Nedostatečný spád
• Nedostatečná drenážní 

schopnost drenážní vrstvy
• Zamrzání drenážní vrstvy
• Ucpaná filtrační vrstva
• Nepropustný substrát
• Voda přivedená z jiných 

ploch
Podtlakové odvodnění

• Málo vpustí
• Nepravidelné uspořádání

ploch
• Jednovrstvé skladby



Opačný spád plochy, průhyb konstrukce 
= > stojící voda



Problémová místa raději bez vegetace



Slabá a chudá vegetace, holá místa 
bez vegetace

• nevhodný substrát

• nevhodně zvolená vegetace

• nedostatek živin 

• nedostatek vody 

• stín / nedostatek světla, srážek

• výdechy z VZT portubí



Nevhodný substrát, nevhodná skladba souvrství, nevhodná vegetace



Nadměrný výskyt plevele

• nekvalitní 
substrát, primárně 
zaplevelený

• příliš velká mocnost 
substrátu u 
extenzívních střech

• zanedbaná údržba

• vliv okolního 
prostředí

• přemíra vlhkosti a 
živin



Srážkový stín Trvalý průvan z VZT potrubí

Slabá a chudá vegetace, holá místa bez 
vegetace



Eroze vodou a větrem

• Zajištění proti erozi v exponovaných polohách 
zpravidla přitížením exponovaných míst

např. kačírek, dlažba, předpěstované vegetační 
koberce



Příčiny poruch šikmých zelených střech

• Absence ochrany proti erozi

• Příliš strmý sklon

• Absence zajištění proti sesuvu

• Zajištění proti sesuvu je nedostatečné nebo 
z nevhodného materiálu s omezenou 
životností



Absence ochrany proti erozi Příliš strmý sklon



Zajištění proti sesuvu 
z nevhodného materiálu 
s omezenou životností

Nedostatečná tuhost zábran 
proti sesuvu



Chyby při provádění stavby





SVAZ ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ (SZÚZ)

Odborná sekce ZELENÉ STŘECHY (ZeS)

www.zelenestrechy.info



Dobré příklady z domova



Střešní učebna MŠ a ZŠ Ostopovice



Ze světa
– Londýn

• Minimálně 70 % plochy musí tvořit vegetace definovaná 
standardy Green Roof Code

• Minimálně 25 % plochy střechy musí být přístupných

– Meinz

• Všechny nové nebo rekonstruované střechy do 20°
sklonu a větší než 20m2 musí být alespoň extenzivně 
ozeleněny. Nelze-li, musí být ozeleněna fasáda.

– Kodaň

• Všechny nové střechy do 30° sklonu musí být ozeleněné

– Basilej, Curych a Luzern

• Každá nová plochá střecha musí být ozeleněná



propojení obytných čtvrtí   ->  atraktivní prostředí bez hluku a exhalací

Veřejný park na dálničním tunelu
Linz, Rakousko



Wagner-Jauregg Hospital

Linz, Rakousko

Extenzívní zelená střecha na dálničním 
tunelu a budovách nemocnice



Fenway Farms, Boston,USA

Střecha komerčně využitá k 
pěstování zeleniny



(Autor: Atelier WOHA, Singapore)

Hotel ParkRoyal on Pickering, Singapore



Humber River Hospital, 
Toronto, Canada

ACROS Fukuoka Prefectural
International Hall, 

Fukukoka, Japan

Zelená má zelenou



DĚKUJI ZA POZORNOST

Buďme „IN“ – buďme 
GREEN !


