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Funkce zeleně 

 biotop pro život rostlin, hmyzu a 

živočichů  

 přirozená vsakovací plocha 

 návrat srážkové vody do  

přírodního koloběhu v místě 

výskytu  

 zvlhčování vzduchu  

 produkce kyslíku 

 zachycování polétavého prachu a 

škodlivin 



Výhody a přínos zelených střech 

 Ochrana hydroizolace 

 Zvýšení tepelné pohody 

 Snížení hlučnosti 

 Akumulace vody 

 Snížení a zpoždění odtoku při 

přívalových deštích 

 Snížení prašnosti 

 Zlepšení mikroklimatu 

 Architektonický prvek 

 Prostor pro relaxaci 

 Psychická pohoda 

Obecně 



Město Linz, Rakousko             srovnání stavu před a po realizaci systematického  plánu na 

ozelenění města 

Před r. 1985 

Po r. 1985 

Využití zelených střech 

Ekologická vyrovnávací plocha 



Linz, Rakousko 

New Blumau-Tower 

Náhradní plocha zeleně v hustě zastavěných lokalitách  

Využití zelených střech 



Dálnice přes obytnou čtvrť svedená do tunelu, Linz, Rakousko 

propojení obytných čtvrtí   …   atraktivní prostředí   …   bez hluku a exhalací 

 =>> žádaná lokalita 

Využití zelených střech 



Wagner-Jauregg Hospital 

Linz, Rakousko 

zelená střecha na dálničním tunelu a budovách nemocnice 

Využití zelených střech 
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Linz, Rakousko   Rezidenční bydlení 

„GuglMugl“- Zaunerweg 

Rozšíření obytného prostoru 

Využití zelených střech 



Pobytová střešní zahrada 

Administrativní budova Triniti, Brno 

Využití zelených střech 



Soukromý RD, Zlín 

Architektonický prvek 

Využití zelených střech 



Výstavbou nových  budov a komunikací se 
připravujeme o životně důležité plochy zeleně. 

Zelené střechy představují jednoduchou formu 
náhradního prostoru, ve kterém se důležité přírodní 
procesy mohou odehrávat. 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Kam s dešťovou vodou v 

hustě zastavěných 

lokalitách? 

Øléto = 70mm/m2měsíc = 70 l/m2 

 

ØƩ rok = 600 – 800 mm/m2 



Klima v ČR 

Roční úhrn srážek: 

60 % území ČR:    600-800 mm 

Žatecká pánev:     410 mm (min.) 

Jizerské hory:      1700 mm (max.) 

Srážky v % jaro 25%

léto 40%

podzim 20%

zima 15%



 Maximum za 1 den: 
345mm  - Nová Louka, Jiz. Hory  

(29.7.1897) 

 Povodně 1997 za 4 dny: 

 575 mm - Lysá hora 

 230 – 320 mm  Pobeskydí 

 Povodně 2002 za 2 dny: 

 Povodí Malše 150-280mm 

 Krušné hory 400 mm 

 Šumava, Novohradské hory 

220 – 400 mm 

 



 Vegetace 

           ?? 

 100 mm substrátu 

            cca 30 l vody/m2 

 20 mm nopová fólie 

            cca 5 l vody/m2 

 

Retence celkem: 35 l/m2 

Vliv zelených střech na hospodaření s vodou 

Vodoakumulační schopnost zelených 

střech 

 Výpočtový déšť:  300 l/s/ha = 27 litrů / m2 / 15min 



Role zelených střech v hospodaření s 

dešťovou vodou 

 Zelené střechy ... 

 Zadržují srážkovou vodu v 
místě výskytu a vrací ji do 
přírodního koloběhu 

 Snižují odtokové špičky 

 Zpomalují odtok 

 Vypařují vodu zpět do ovzduší 

 Fungují nezávisle na lokálních 
půdních poměrech 

 Přebytečnou vodu lze dále 
využívat nebo zasakovat 
 

 Vliv zelených střech na hospodaření s vodou 



Retenční schopnost zelených střech 
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Vliv zelených střech na hospodaření s vodou 



Zelené střechy zadrží podle regionu  

cca. 40-99 %  

z celkového ročního množství srážek 

Retenční schopnost zelených střech 

Vliv zelených střech na hospodaření s vodou 



 
 

•  k soukromým účelům 

•  pro veřejnost 

•  pro sport, relaxaci 

• komerční využití (pěstování 
zeleniny, ovoce, květin) 

•  image investora  

„Green + Eko“  

 

 

Trend ve vývoji zelených střech 

od nevyužitých extenzívních k intenzívně využívaným 



Zelené střechy – významný 

potenciál v urbanismu a 

architektuře 

Ing. Jitka Dostalová   23.10.2013 

Projekt EuropaCity, Paříž             (Autor: Atelier BiG, Dánsko) 



Hotel ParkRoyal on Pickering, Singapore             (Autor: Atelier WOHA, Singapore) 



Vertikální zahrady 



 

Moderní 

architektura 

Návrat zeleně do 

měst 

Lepší mikroklima 

Snížení prašnosti a 

hlučnosti 

 x  

Nároky na 

celoroční údržbu 

Nutné zavlažování 

=>  €.€€€.€€€,-  
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Vertikální zahrady 



  

Asi za půl roku 

po výsadbě je 

stěna hustě 

porostlá. 

Die Gärten Tulln 



Newton Suites 

Autor: Atelier 

WOHA, 

SIngapore 



Střešní terasa 

Wien, 1. okres 



Děkuji za pozornost   

Dejme prostor přírodě  

a ona nás odmění svou krásou.   


