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Proč zrovna zelené střechy?

• Stavební profese

• Téma diplomové práce na VUT FAST

• Koníček

• Inspirace jak zlepšit kvalitu života okolo sebe



O čem bude řeč?

• Specifika návrhu

• Vztah zelených střech k mikroklima budov

• Zelené střechy a venkovní klima

• Retence

• Životní cyklus zelených střech

• Psychologický efekt a estetika

• Vztah veřejnosti ČR



SPECIFIKA NÁVRHU

Přitížení nosné konstrukce



SPECIFIKA NÁVRHU

Tepelně-technické posouzení

• vegetační vrstva se nezapočítává do výpočtu 
součinitele prostupu tepla (styk s vodou)

• zhoršení odparu zkondenzované vody v konstrukci

(nepřítomnost slunečního záření)



SPECIFIKA NÁVRHU

Obrácená střecha není výhodná

• pod izolační vrstvou jsou vhodné 
podmínky pro rozvoj kořenového 
systému rostlin

• kořeny naruší strukturu izolace -
ztratí izolační vlastnosti



SPECIFIKA NÁVRHU

Odolnost hydroizolace proti prorůstání kořenů

• opatření HI herbicidy

• atest FLL



SPECIFIKA NÁVRHU

Biokoroze mPVC

• styk folie z mPVC s EPS či mikrobiologickými činiteli

• degenerace folie



Budoucí největší zelená střecha světa
Silicon Valley,CA,USA 
Rafael Vinoly and Olin Landscape architects



MIKROKLIMA BUDOV

Tepelné toky v zelené střeše:

Sluneční záření

• střecha odráží 20 až 30% sluneční radiace

• absorbuje 60% skrze fotosyntézu

• pod 20% tepla je předáno do rostoucího média –
substrátu



MIKROKLIMA BUDOV

Tepelné toky v zelené střeše:

Konvekce

• Okolí a vzduchová vrstva mezi vegetací

• List - okolní vzduch

• Vedení tepla v substrátu – v závislosti na obsahu 
vlhkosti (λvlhký substrát = 0,7W/m.K)

• Tepelný tok střešní konstrukcí z exteriéru do 
interiéru (popř.: z int. do ext.)



MIKROKLIMA BUDOV

Tepelné toky v zelené střeše:

Konvekce

Ozeleněním zvýšíme:

• Tepelnou setrvačnost celé konstrukce střechy

• Tepelnou stabilitu v podstřešním prostoru



MIKROKLIMA BUDOV

Tepelné toky v zelené střeše:

Evapotranspirace

• odpařování vody z listů a substrátu

• odnímání energie latentního tepla ve vzduchu vlivem 
fázové přeměny vody na páru (překonání vazebných sil 
mezi molekulami - odtrhávání molekul vody od sebe) 
povrch, z kterého se voda odpaří je následně ochlazen.

• při kondenzaci vody se latentní teplo vrací nazpět jako 
možný tepelný zisk – př.: ranní rosa



MIKROKLIMA BUDOV

Tepelné toky v zelené střeše:

Evapotranspirace
• roste s LAI (leaf area index), intenzitou světla, vlhkostí -

směšovacím poměrem vzduchu ve střešním prostoru, 
rychlostí větru, dále se snižující se průduchovou 
rezistencí jednotlivých rostlin 

• význam vegetační střechy coby pasivního chladiče se 
zvyšuje na místech s vyšším počtem denostupňů na 
chlazení, tedy v místech s celoročně 
převažující vysokou teplotou venkovního vzduchu 
(subtropická a tropická pásma)



MIKROKLIMA BUDOV

Úspora energie

• váha ztráty střechy na celkové ztrátě objektu

Q = U.A.(ti-te)

př.: 30-ti patrový mrakodrap vs. velkosklad 100mx200m

• snížení tepelného toku střechou

léto 70-90% 

zima 10-30%



MIKROKLIMA BUDOV

Úspora energie

• Vliv ozelenění na spotřebu energie - vytápění



MIKROKLIMA BUDOV

Úspora energie

• Vliv ozelenění na spotřebu energie - chlazení



VENKOVNÍ KLIMA – URBAN HEAT ISLAND



VENKOVNÍ KLIMA – URBAN HEAT ISLAND

• povrch centra města je přes den vyhříván

• naakumulované teplo z celého dne se večer a v noci 
zvedá vyzařováním z povrchů zpátky do atmosféry

• důsledkem UHI pak bývá teplotní rozdíl mezi 
velkoměstem a periferií (2-4°C)



VENKOVNÍ KLIMA – URBAN HEAT ISLAND

Dopady UHI: 
• změny klimatu centrální části měst na severní polokouli

o 12% méně slunečního záření, o 8% více oblačnosti, o 14% 
více srážek, o 10% více sněhových srážek, o 15% více bouří 
než jejich okrajové části.

• znečištění ovzduší center se odhaduje 10x vyšší
• diskomfort a stres obyvatelstva
• nepříznivě působí na osoby s kardiovaskulárními či 

dýchacími problémy, větší riziko vzniku mozkové mrtvice. 
• vyšší energetická náročnost budov při chlazení
• vyšší znečištění vzduchu (vznik smogu při vyšších teplotách)



VENKOVNÍ KLIMA – URBAN HEAT ISLAND

Studie o nápravě UHI zelenou střechou: 

• Portland Bureau of Enviromental Services kalkuluje snížení 
efektu městského tepelného ostrova, uvádí, že při 100% 
ozeleněním všech střech města, můžeme dosáhnout redukce 
mezi 50% až 90%. 

• V modelové situaci města Toronto, bylo při přeměně 50% plochy 
střech v zelenou střechu ve formě nezavlažovaného trávníku 
dosaženo redukce teplotní diference z 2-3°C původního stavu na 
0,1 až 0,8°C rozsah teplotních diferencí popisuje různou 
distribuci teplot v částech města. Zavlažování střechy může zvýšit 
evapotranspirační schopnost a vzduch ochladit až o 2°C. 



SINGAPUR
EDITT – Ecological design in tropic tower



POHLCOVÁNÍ ŠKODLIVIN

• zelené střechy umožňují snižování koncentrace 
škodlivin (O3, NO2, CO2,SO2)

• efektivně působí tam, kde existuje vysoká koncentrace 
škodlivin a nelze vysadit zeleň.

• na schopnost vegetačních střech pohlcovat škodlivé 
látky příznivě působí drsnost terénu povrchu střechy –
větve, větvičky, olistění atd. 

• středně vysoký strom je ekvivalentem pro 19m2

extenzivní střechy



POHLCOVÁNÍ ŠKODLIVIN

• studie Chicago
Pokud by ve městě Chicago, byly použity na všech 
střechách intenzivní zelené střechy, došlo by ke snížení 
znečištění o 2046 tun, což je hodnota, odpovídající 
ročnímu znečištění města v roce 2006-2007. 



POHLCOVÁNÍ ŠKODLIVIN

Další studie
• Toronto, 109 ha zelených střech, hodnota odstranění 

znečišťujících látek z ovzduší činila 7,87 tun ročně tj. 
7,2g/m2.rok.

• V Singapuru se měřila koncentrace škodlivin před a po zřízení 
vegetační střechy. Jednalo se o střechu s rozlohou 
4000m2.(100x40m) Koncentrace škodlivých látek ve vzduchu 
nad střechou byly po ozelenění střechy sníženy o 6 až 37%.  

• Zelená střecha dokáže absorbovat škodlivé látky v množství 
cca 0,2kg aerosolového prachu na 1m2 vegetační střechy za 
rok.

• Intenzivním ozeleněním 20% střech Washingtonu D.C. 
odstraníme z ovzduší stejné množství látek jako výsadbou 
17000 uličních stromů. 



RETENCE

• vegetační střechy umí zadržovat a 
zpomalovat odtok dešťových 
srážek

• kladou menší požadavky na 
kapacity městské kanalizace

• ozelenění 50% střech města NYC 
by se docílilo 9 až 10% redukce 
celkového ročního odtoku

• efekt zelené střechy roste v 
územích s horšími vsakovacími 
poměry



ŽIVOTNÍ CYKLUS

• vyšší životnost střechy - cca 40 let je podmíněna 
kvalitním návrhem a provedením



ŽIVOTNÍ CYKLUS

• větší tloušťka substrátu = vyšší nároky na statickou 
únosnost konstrukce = menší hospodárnost (efekt nižší 
hospodárnosti se ztrácí s vyšším počtem podlaží 
objektu)

• hnojivo a jeho environmentální dopad - znečišťování 
ovzduší a vod (při provozní fázi a likvidaci)



ŽIVOTNÍ CYKLUS

• objekt se zelenou střechou = menší znečišťovatel 
ovzduší

(úspora materiálu vlivem delší životnosti střechy + vliv 
přidané tepelně izolační vrstvy a pohlcování škodlivin)



PSYCHOLOGICKÝ EFEKT A ESTETIKA

• vliv na koncentraci osob

• vliv na psychický stav obyvatel

• estetika patří k největším přednostem



PSYCHOLOGICKÝ EFEKT A ESTETIKA

Studie před a po ozelenění – ul.Skácelova, Brno



DOTAZNÍK - ÚČEL

• Vnímají lidé dopad kvality svého prostředí na kvalitu 
svého života?

• Jaké povědomí má veřejnost o zel. střechách?

• Kolik Kč jsou lidé ochotni vydat za zelenou střechu? 
[Kč/m2]

• Jak vysoké % dotace lidi motivuje stavět zel. střechu?

• Která skupina lidí nejvíce podporuje výstavbu zelených 
střech?



DOTAZNÍK - VÝSTUP

• počet respondentů: 440 osob z toho 253 
městských obyvatel

• více jak polovina by investovala více jak 500Kč/m2

• cena vegetační střechy na klíč začíná od 600Kč/m2

• pro 1/2 obyvatel měst je motivující dotace méně 
jak 50% z ceny ozelenění

• 87% zúčastněných motivuje pro výstavbu zelených 
střech dotace



DOTAZNÍK - VÝSTUP



SOUČASNOST V ČR

• V ČR neexistuje dostatek zkušeností s užíváním 
vegetačních střech
Řada lidí se domnívá, že jsou jen uměle protlačovány jako 
ekologické opatření. 

U zelených střech je obtížné stanovit, zda jsou ekologické či 
ne, závisí to na množství proměnných (životnost, hnojení, 
závlahy, klima, druh vegetace, druh použitých materiálu ve 
funkčních vrstvách).

• Vliv pořizovacích a provozních nákladů
Hraje v ČR vyšší roli oproti západním zemím (vliv menší 
kupní síly) a dle dotazníku se jeví jako dost klíčová (50% lidí 
je ochotno investovat 500Kč/m2 a více – cena extenzivního 
ozelenění na klíč je 600Kč/m2).



BUDOUCNOST A VIZE

• Největší efekt vegetačních střech 

Světové metropole, s nemožnou dodatečnou výsadbou 
zeleně a převažujícím počtem denostupňů na chlazení

• Pomoc sobě i druhým

Investor může výstavbou zelené střechy zlepšit stav 
prostředí nejen ve svém prostoru, ale i stav prostředí širšího 
celku.



BUDOUCNOST A VIZE

• Příležitost pro zlepšení životních podmínek v ČR

Zvýšit informovanost lidí o benefitech zelené střechy, 
zavedení dotačních programů či zakotvení zelených střech 
do legislativy

• Estetika a psychologické účinky zelených střech se nedají 
vyčíslit 

Estetika a psychologické účinky často bývají hlavním 
důvodem pro výstavbu zelených střech. Navzdory tomu se 
ale nevyskytují jako proměnné ve všech bilancích a 
srovnáních, protože se jednoduše nedají vyčíslit.



Děkuji za pozornost ☺


