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11. díl: Hospodaření s vodou – Zelené střechy

23. 7. 2020



• Cíl - představit komplexní pohled na šetrné budovy
• Praktické ukázky šetrných řešení
• Interaktivní formát online ZOOM
• Možnost dotazů přes Q&A, chat
• Prezentace a kontakty budou k dispozici na komunikačních kanálech ČKA a 
CZGBC. 
• Debaty plánované každou středu v 16:00

Šetrná řešení v praxi

23. 7. 2020



• Úvod - aspekty šetrných budov
• Zdravé vnitřní prostředí
• Automatizace, regulace
• Hospodaření s vodou
• Udržitelné materiály, využití recyklátů ve stavebnictví, LCA
• Smart systémy
• Certifikace
• BIM

Hlavní okruhy témat

23. 7. 2020



ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI

Hospodaření s vodou – Zelené střechy 

• Pavel Dostal, Svaz zakládání a údržby zeleně
• Hana Kocmanová, SEDUM TOP SOLUTION s.r.o.
• Josef Hoffman, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
• Petr Valeš, JRD Development s.r.o.



Zelené střechy:
úvod do fungování a navrhování

Ing. Pavel Dostal

Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně





Přínosy





Funkce

Urbanistická a krajinářská Environmentální



Funkce

Ochranná a ekonomická Adaptační



Principy návrhu







Typy zelených střech

extenzivní

polointenzivní

intenzivní



Další typy

• Retenční
• Biosolární
• Modro-zelené (modré) střechy
• Biodiverzní
• Produkční
• …
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čím více, tím lépe?



účel?





Děkuji za pozornost
Ing. Pavel Dostal zelenestrechy@szuz.cz

www.zelenestrechy.info

Foto © autor & GreenVille

mailto:zelenestrechy@szuz.cz
http://www.zelenestrechy.info/




VEGETAČNÍ STŘECHY – MODERNÍ POJETÍ
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POŽADOVANÉ ÚDAJE
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SPOLEČENSTVÍ 
ROSTLIN

LOKACE KONSTRUKCE 
STŘECHY



POŽADOVANÉ ÚDAJE
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FINANCE INVESTORA
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NOSNÁ KONTRUKCE



ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI
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Suchá hmotnost 
[t]

Mokrá hmotnost
[t]

Plošné zatížení mokré 
[kN∙m-2]

Objem 
akumulované vody

[m3]
Hybridní 
skladba 5 t 20 t 0,9 15

Klasická 
skladba 15 t 25 t 1,25 11

Střecha o 200 m2
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TEPELNÁ IZOLACE



TEPELNÁ IZOLACE
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• Dostatečně únosná
• Minerální vlna (extenzivní)

• EPS (extenzivní, polointenzivní)

• XPS (extenzivní, polointenzivní, 
intenzivní)



SPÁD
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• Minimální sklon 3%
• konstrukce střechy

• spádová vrstva „MOKRÁ“

• spádová vrstva „SUCHÁ“
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HYDROIZOLACE



HYDROIZOLACE
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• Odolná proti prorůstání kořínků

• PVC (chemická nesnášenlivost s EPS)
• Asfaltové pásy
• TPO
• EPDM
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OCHRANÁ VRSTVA



GEOTEXTILIE
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• Min. 300 g/m2



34 /

DRENÁŽNÍ VRSTVA



KALÍŠKOVÁ FOLIE
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• Není kalíšková folie jako 
kalíšková folie

• Drenážní

• Drenážní a hydroakumulační
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FILTRAČNÍ VRSTVA



FILTRAČNÍ GEOTEXTÍLIE
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• 120 g/m2
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VEGETAČNÍ VRSTVA
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UDRŽITELNOST VEGETAČNÍCH STŘECH
Vodní bilance

Strom (2400 l/m2/měsíc)
Keř (600 l/m2/měsíc)
Trávník (180 l/m2/měsíc)
Luční porost (90 l/m2/měsíc)
Rozchodníky (30 l/m2/měsíc)

65 l/m2/měsíc



HYDROAKUMULAČNÍ A SUBSTRÁTOVÉ DESKY
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• Hydrofilní minerální vlna



SUBSTRÁT
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• VŽDY CERTIFIKOVANÝ
• MINERÁLNÍ EXTENZIVNÍ SUBSTRÁT

• MINERÁLNÍ INTENZIVNÍ SUBSTRÁT

• nízký podíl rašeliny (pod 15%)

např.: ACRE, BBCOM, optigreen
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DOPLŇKY
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• Geosyntetika – geobuňky, geomříže
• Klempířské prvky
• Vpusti a žlaby
• Hnojiva
• Nespalné pásy
• Prostupy
• Obrubníky
• Mobiliář
• ….
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VEGETACE
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ROZCHODNÍKY NETŘESKY KAKTUSY

ŘEŠENÍ - EXTENZIVNÍ



Hana Kocmanová
www.sedumtop.cz



• Jedná se o suchomilné byliny se silně dužnatými listy zadržujícími vodu.

• Sedum je rod z rostlin čeledi tlusticovitých. Rod má více než  400 druhů 
a v České republice se vyskytuje 6 původních druhů

Rozchodník / Sedum



Proč rozchodník na zelenou střechu?

 PŘIZPŮSOBÍ SE KLIMATU

 POSTAČÍ JIM MALÁ TLOUŠŤKA SUBSTRÁTU

 MAJÍ MODIFIKOVANÝ METABOLISMUS

 JSOU VELMI ODOLNÉ CHOROBÁM

 VYŽADUJÍ MÁLO VODY

 NENÁROČNÁ ÚDRŽBA



Způsoby založení vegetace extenzivní střechy

• řízky rozchodníků

minimálně:

150g/1m2

směs 4 druhů

• výsadba rozchodníků:

16ks / 1m2 při velikosti 50cm3

• pokládka rohoží:

16ks / 1m2 při velikosti 50cm3

dokument Vegetační souvrství zelených střechy: Standardy pro navrhování, provádění a údržbu



• foto květen 2020 

• 13 měsíců po instalaci 
• cca 50% pokrytí založení vegetace: rozhoz řízků 150m2

• Péče a údržba: bez závlahy, odstraňování náletů, hnojivo 1x ročně 30g/1m2

Základní škola Veleň 1100m2 – instalace duben 2019



Extensivní zelené střechy dokáží zadržet až 40% srážek v místě odpadu, tím pádem sníží a zpomalí odtok do kanalizace.

Omezují efekt městských tepelných ostrovů. Teplota tradiční střechy může být až o 40°C vyšší než zelené střechy

Snižují množství CO2 a čistí ovzduší. Jsou habitatem pro včely, motýly, ptáky a drobný hmyz.

Řeší koeficient zeleně v hustě zastavěných městských aglomeracích.

Autobusová stanice NIVY 12 000m2 – zelených střech
otevření autobusového a obchodního centra JARO 2021



Autobusová stanice NIVY 12 000m2
realizace podzim 2019-podzim 2020

• foto červen 2020

• 14dní po instalaci
• 90% pokrytí, okamžitý estetický a funkční efekt

• Pokládka:

prolít substrát před pokládkou rohoží, následně prolít celé souvrství po položení rohoží do plného nasycení



Výrobní závod Jaguár Nitra – 1000m2
realizace  září 2018

• den instalace
pokládka 1000m2 rohoží  trvá cca 8-9 hodin v 8 pracovnících



Obchodní centrum Prešov – 4500m2
realizace březen 2020

• den instalace 21.3.
rohože byly 5dní na paletách - transport, logistika pokládky naplánovaná do dvou dnů

intenzivní déšť a následné klesání teplot pod nulu

v místě pokládky nebyla závlaha



Obchodní centrum Prešov – 4500m2
realizace březen 2020

• 14dní po instalaci - 6.4.
střecha stále bez závlahy,  v průběhu dubna nebyly žádné srážky



Obchodní centrum Prešov – 4500m2
realizace březen 2020

• 4 týdny po instalaci - 17.4.
- doporučena aplikace hnojiva a kontrolovaná závlaha



• 1,5 měsíce po instalaci - 14.5.
- natažená závlaha

- aplikováno hnojení

- rozhozené řízky cca 400kg

- Dohoz

Obchodní centrum Prešov – 4500m2
realizace březen 2020



Obchodní centrum Prešov – 4500m2
realizace březen 2020

• 3 měsíce po instalaci
cca 80% pokrytí 



JRD – Zelená Libuš – 600m2 extenzivní
realizace  konec září 2019



JRD – Zelená Libuš – 600m2 extenzivní
realizace  konec září 2019



Následná péče a údržba 
extenzivní zelné střechy

Žádná zelená střecha NENÍ 
BEZŮDRŽBOVÁ, 
extenzivní zelená střecha je
NEJMÉNĚ NÁROČNÁ na 
ÚDRŽBU
minimálně 2-4 x ročně
• zásobování živinami : aplikace hnojení dle aktuálního stavu vegetace a ročního období
• zavlažování ploch při dlouho trvajícím suchu

• odstraňování náletových dřevin a jiné nežádoucí vegetace
• sestřih za účelem prosvětlení
• dosetí osivem, popřípadě dohození řízků v místech větších výpadků

• doplnění substrátu v případě eroze
• odstraňování listí a zarůstající vegetace  z okolí technických zařízení, okolo vpustí a případně v 

kačírkovém pásu



případová studie
projekt: Javits kongresové centrum

lokalita: New York – Manhattan

realizace: 2014

typ zelené střechy: extenzivní / sklon 1%

velikost: 30 000m2

Jedná se o největší zelenou střechu v NYC.

Druhou největší v USA.



případová studie
 úspora: celkem 3 mil dolarů ročně

 úspora energií: 26%  (v letních měsících převážně na klimatizaci)

 střecha absorbuje: 7mil. galonů (26 ,5mil. litrů) dešťové vody ročně

 na střeše žije: 300 000 včel

 na střeše žije : 25  druhů ptáků



Děkuji za pozornost

Hana Kocmanová
www.sedumtop.cz



ZELENÉ STŘECHY - POHLED DEVELOPERA

07/2020



BENEFITY ZELENÝCH STŘECH

JSME ČLENY



PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE „ZELENÁ STŘECHA ZA ODPOLEDNE“

JSME ČLENY



JSME ČLENY

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE „ZELENÁ STŘECHA ZA ODPOLEDNE“



JSME ČLENY

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE „ZELENÁ STŘECHA ZA ODPOLEDNE“



ZELENÁ LIBUŠ

JSME ČLENY



ZELENÁ LIBUŠ

JSME ČLENY



KVALITNÍ ZELEŇ A JEJÍ ÚDRŽBA

JSME ČLENY
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