
Série vzdělávacích webinářů ve spolupráci CZGBC/ČKA

Šetrná řešení v praxi 
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• 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

22. 10. 2020



• Úvod - aspekty šetrných budov
• Zdravé vnitřní prostředí
• Automatizace, regulace
• Hospodaření s vodou
• Udržitelné materiály, využití recyklátů ve stavebnictví, LCA
• Navrhování v pasivním standardu, alternativní zdroje energie
• Ekologie a biodiverzita
• Certifikace
• BIM
• Připravenost na nové výzvy

Hlavní okruhy témat – sledujte na YouTube Rady

22. 10. 2020

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm5bGAUALsNNng3RtvqninPZY6DJkCvSt


• Hospodaření s vodou - potenciál využití šedé vody, rekuperace jako zdroj energie
• Intenzivní zelené střechy, zelené fasády
• Dřevostavby - typy konstrukcí, zkušenosti autorů
• Energetický management řízení pasivních budov/Zkušenosti s provozováním 
pasivních budov
• Vytápění vzduchem - podmínky provozu,  návrh systému
• Případová studie zelené infrastruktury
• Konkrétní typy šetrných vegetačních úprav
• Udržitelnost v architektonických soutěžích

Hlavní okruhy témat pokračování

22. 10. 2020



ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI
Intenzivní zelené střechy, zelené fasády

• Petr Halama, Svaz zakládání a údržby zeleně
• Zdeněk Sendler, Atelier zahradní a krajinářské 
• architektury Sendler, ČKA
• Kupilík Ivan, Liko-S





Intenzivní zelené střechy

přednášející 

Ing. Petr Halama

předseda představenstva Svazu zakládání a údržby zeleně

Člen Rady Sekce Zelené střechy

DIKÉ ZAHRADY s.r.o.





2013 – ZeS členem mezinárodní 
organizace



Standardy pro navrhování, 
provádění a údržbu –
vegetační souvrství zelených 
střech

• Odborná sekce Zelené střechy při Svazu 
zakládání a údržby zeleně zpracovala 
standardy „Vegetační souvrství zelených 
střech“.  Standardy stanovují zásady a 
požadavky pro navrhování, provádění a 
údržbu zelených střech, tj. střech 
s vegetačním souvrstvím. Dokument 
popisuje různé způsoby ozelenění a rovněž 
používané materiály a vegetaci. Standardy 
by měly sloužit jako doporučení pro 
projektanty, investory a zhotovitele 
zelených střech.

• Standardy jsou k dispozici ke stažení na 
www.zelenestrechy.info. 

http://www.zelenestrechy.info/


zelenestrechy.info 
WEBOVÝ INFORMAČNÍ PORTÁL PRO OZELEŇOVÁNÍ STŘECH



Pojmy

• Správné používání pojmů v oboru zeleně na střechách, resp. konstrukcích je zatím 
problematické. Dosud neexistuje definice, která by byla všeobecně uznávána a používána. 
Nejednotnost terminologie je dána často rozdílnými překlady cizojazyčné literatury. 

• Nejčastěji jsou používána spojení: 

• „střešní zahrada“, 

• „střešní zeleň“,

• „zelená střecha“, 

• „travnaté střechy“, 

• „zeleň na konstrukcích“, 

• „vegetační střecha“ či popřípadě kombinace těchto slovních spojení.



ROZDĚLENÍ ZELENÝCH STŘECH

• podle druhu vegetace (extenzivní, polointenzivní , intenzivní),

• podle přístupnosti (nepochozí, pochozí, pobytové), 

• podle převažující funkce (retenční, podporující biodiverzitu, 
kombinované s fotovoltaikou, pěstební),

• podle skladby vegetačního souvrství (jednovrstvé, vícevrstvé),

• podle sklonu (ploché, šikmé, strmé),

• podle polohy a prostorové vazby na okolní rostlý terén 

• (v úrovni s parterem, v dotyku s parterem, bez dotyku s parterem).



Vegetační souvrství
definice, vlastnosti a požadavky na jednotlivé vrstvy



Podle druhu použité vegetace

Intenzivní zelené střechy
Polointenzivní zelené střechy 
(jednoduché intenzivní)

Extenzivní zelené střechy
Kždý druh ozelenění zahrnuje rozmanité formy vegetace, akteré mohou 
navzájem plynule přecházet a lišit se od sebe podle podmínek stanoviště, 
přičemž podléhají dynamickým změnám. 



2020
2. místo
Naše střecha -
Jakub Cigler 
Architekti 

Autor projektu: Jakub Cigler 
Architekti, a.s.
Investor a přihlašovatel: 
Jakub Cigler Architekti, a.s.
Zhotovitel: Zahradní 
Architektura Kurz s.r.o.
Další zhotovitelé: ACRE, spol. 
s r.o. - dodavatel vegetačního 
souvrství (substrátu, 
vododržné vrstvy)



Střešní zahrada Essens  - řez



Tloušťka souvrství využitelná pro prokořenění rostlin



Intenzivní 
zelené 
střechy

Vegetaci intenzivních zelených střech tvoří 
rostliny 

s vysokou estetickou a užitnou hodnotou, 
výběr je omezen těmi faktory prostředí, 

které nelze dostupnými technickými 
prostředky upravit.

Podstatou intenzivní zelené střechy je 
úprava podmínek pro zvolenou vegetaci 

včetně intenzivní pravidelné údržby. Výběr 
rostlin se podřizuje architektonickému 
záměru a (zpravidla) pobytové funkci. 

Podmínky a péče se maximálně 
přizpůsobují vegetaci.



Intenzivní 
zelené 
střechy

Mocnost vegetačního souvrství intenzivních zelených 
střech odpovídá velikosti a nárokům použitých rostlin a 
obvykle je vyšší než 300 mm. Povrch vegetačního 
souvrství bývá často modelován a v některých částech 
pak může být mocnost i nižší. Intenzivní zelené střechy 
jsou obvykle pochozí nebo pobytové a bývají doplněné 
zpevněnými plochami a mobiliářem. Vyžadují 
samostatný zavlažovací systém. 

Typy porostu
• Intenzivní zelené střechy mohou zahrnovat téměř 

neomezenou rozmanitost výběru rostlin a designu, 
podobně jako zahrady na rostlém terénu. Případná 
omezení závisí na konkrétním objektu, lokalitě a 
stanovišti. Vegetaci intenzivních zelených střech tak 
mohou tvořit prakticky všechny typy porostů:

• trávník, trvalky, keře, stromy, užitkové rostliny 
(zelenina, ovoce).















Střešní zahrada Essens - jaro 2017

Foto: Adéla Taitlová



3. místo /2018
LEVITUJÍCÍ 
VENKOVNÍ EXPOZICE 
NZM

• AUTOŘI PROJEKTU: ATELIÉR 
KROČÁK-ARCHITEKT,
• Ing. arch. Jaromír Kročák, 
Ing. Bohdana Škodová –
sadové úpravy
• INVESTOR: Národní 
zemědělské muzeum, s.p.o.
• ZHOTOVITELÉ: AVERS, spol. 
s r.o., GEOSAN GROUP a. s.
•





Jednovrstvé 
extenzivní souvrství

Extenzivní souvrství Polointenzivní
souvrství

Intenzivní souvrství

extenzivní vegetace extenzivní vegetace polointenzivní vegetace intenzivní vegetace

vegetační vrstva 

s velmi zvýšenou 
vodopropustností

vegetační vrstva lehká vegetační vrstva těžká
vegetační vrstva tvořena 
z 1/3 z těžké a ze 2/3 
z lehké části

filtrační vrstva
drenážní vrstva

ochranná a separační vrstva
hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů

tloušťka souvrství < 100 mm tloušťka souvrství 60−150 mm tl. souvrství 150−350 mm tloušťka souvrství > 300 mm

Plošná hmotnost 
80−150 kg∙m-2

Plošná hmotnost
90−200 kg∙m-2

Plošná hmotnost 
200−400 kg∙m-2

Plošná hmotnost
> 400 kg∙m-2



Technické 
parametry 

vegetačního 
souvrství 
zelených 

střech podle 
druhu 

vegetace 

Intenzivní zelená střecha má větší stavební 
výšku – s výškou vegetačního souvrství nad 
300 mm. Jeho plošná hmotnost v nasyceném 
stavu závisí na skutečné výšce a materiálovém 
provedení vegetační vrstvy a na druhu zeleně a 
je obvykle vyšší než 400 kg∙m–2. V případě větší 
mocnosti souvrství může být plošná hmotnost 
výrazně vyšší (1500–2000 kg∙m–2) a je třeba ji 
individuálně stanovit pro konkrétní situaci. 
V případě jejího dalšího provozního využití 
(pokud je např. umožněn pohyb a pobyt osob 
na zelené střeše s intenzivní zelení) je nutné 
ještě zohlednit užitné zatížení předepsané pro 
terasy. 



Vegetační vrstva

Vegetační vrstva je tvořená střešním substrátem, ve kterém 
rostliny koření a který je zásobuje vodou, vzduchem a živinami. 
Tomu odpovídají jeho fyzikální a chemické vlastnosti. Zároveň 
se podílí na zajištění dalších funkcí zelené střechy, zejména na 
zadržování a zpomalování odtoku dešťových srážek.

V zásadě rozlišujeme dva typy střešních substrátů:
• sypané substrátové směsi,
• substrátové panely (např. z hydrofilní minerální vlny)



Sypané substrátové směsi - vlastnosti

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, které by mohly 

ucpávat drenážní 
vrstvy,

nízký podíl organických 
složek, především ve 

vegetační vrstvě 
extenzivně 

udržovaných střech,

schopnost poutat a 
následně uvolňovat 

živiny, přiměřený obsah 
přijatelných živin,

nesmí obsahovat 
nadměrné množství 

semen plevelů,

nesmí obsahovat další 
látky, které by zatěžovaly 

životní prostředí, musí 
splňovat limity obsahu 

rizikových prvků (viz 
vyhláška 131/2014 Sb).



Střešní substrát



ROZVOJOVÁ (DOKONČOVACÍ) PÉČE 

zavlažování, startovací hnojení, 
následné přihnojení,

odstraňování 
nežádoucí vegetace, 

plošný sestřih,

zaválcování při 
nadzvednutí mrazem, 

zapravení spár 
vegetačních rohoží,

tvarování dřevin, dosev, dosadba,

likvidace škůdců,

odstraňování listí a 
zarůstající vegetace z 

okolí technických 
zařízení,

odstraňování listí a 
zarůstající vegetace 
ze štěrkových pásů a 

dlažeb.



PODMÍNKY 
PŘEVZETÍ 

VEGETACE 

Kolaudace zelené střechy se provádí
zpravidla v okamžiku dosažení
vyhovujícího stavu pro přejímku. Jestliže
se zadavatel zřekne dokončovací údržby
prováděné dodavatelem, probíhá
přejímka bezprostředně po výsadbě, resp. 
výsevu nebo rozhozu řízků. 
Za samostatné části plnění, které jsou
předmětem samostatné přejímky, se 
považují: 
• dokončení hydroizolace, jestliže

součástí dodávky je jak hydroizolace, 
tak i vegetační souvrství, 

• dokončení skladby vegetačních ploch, 
nelze-li návazně provést výsadbu nebo
výsev. 



• Vysetá anebo vysazená vegetace musí vytvářet rovnoměrný vegetační pokryv 

• Vegetační pokryv založený výsevem nebo z řízků musí vykazovat minimálně 60 
% pokrytí povrchu substrátu. 

• Podíl vysazených a vysetých druhů rostlin musí tvořit minimálně 
75 % z celkového zastoupení vegetace a tyto rostliny musí vykazovat dobrý 
zdravotní stav a vitalitu. 

• U výsevů musí vegetace obsahovat minimálně 60 % druhů obsažených ve 
vyseté směsi osiva. Při zjišťování stupně pokrytí je třeba brát v úvahu běžný 
stav rostlin příslušného druhu v příslušné roční době. 

• Nevyvinutá a cizorodá vegetace se do požadovaného stupně překrytí nepočítá, 
a pokud její podíl přesahuje 20 %, nelze dílo považovat za schopné převzetí.



• Vegetační rohože musí být pevně zakořeněné do podloží tak, aby nebylo 
možné je nadzvednout. Podíl požadovaných druhů rostlin musí být větší 
než 80 %. Spáry mezi rostlinami nesmí zabírat více než 10 % z celkové 
plochy. Při zjišťování stupně pokrytí je třeba brát v úvahu běžný stav 
rostlin příslušného druhu v příslušné roční době. 

• Zeleň založená z rostlin v kontejnerech musí vytvářet ucelený porost. 
Toleruje se výpadek do 5 %, pokud tím není narušen celkový vzhled a 
dojem. Vzrůst rostlin musí odpovídat příslušnému druhu a rostliny musí 
kořenit v substrátu vegetační vrstvy. 

• Zeleň založená výsadbou z multiplat musí vykazovat rovnoměrné 
pokrytí osázeného povrchu. Toto je třeba stanovit individuálně 
s přihlédnutím ke konkrétnímu druhu použitého rostlinného materiálu, 
přičemž by pokrytí mělo činit minimálně 60 % povrchu.



NÁSLEDNÁ
PÉČE
A ÚDRŽBA -
INTENZIVNÍ

• nakypření a vyčistění 
vegetačních ploch,

• odstranění nežádoucí 
vegetace, především 
náletových dřevin,

• odstranění plevele,

• hnojení, zavlažování,

• ochrana rostlin proti 
chorobám a škůdcům,

• sestřih, mulčování,

• odstranění listí, 
zabezpečení na zimní 
období,

• seřízení kotevních prvků; 

• odstranění již 
nepotřebných kotevních 
prvků,

• kontrola a přezkoušení 
zavlažovacích automatů, 
zazimování závlahy, 

• kontrola odvodňovacích 
zařízení,

• odstraňování nežádoucí 
vegetace z okrajových a 
bezpečnostních pásů, 
dlažeb a jiných zpevněných 
povrchů. 

• Ošetření je nutné 
zpravidla  4–8× do roka. 



www.zelenestrechy.info

Děkuji za pozornost



#DomyJakoStromy



Jak vdechnout budovám život?

Dnešní program:
• vliv zelených staveb na prostředí a člověka
• zelené střechy a fasády
• ukázka komponent
• otázky & odpovědi

LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020



Co dokáže zeleň?
Vliv zelených staveb na prostředí a člověka

LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020



LES
Je klíčový pro systém...

LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020

Pracuje s vodou, akumuluje ji & přetváří

• Snižuje prašnost svého okolí

• Snižuje hluk & tepelnou radiaci

• Pohlcuje CO2

• Vytváří O2 (kyslík)

• Je klíčový pro zdraví člověka



STAVBY
Narušují systém…

Odvádí vodu do 
kanalizace
• Zvedá prašnost svého 

okolí

• Zvyšuje hluk & tepelnou 
radiaci

• Produkují CO2

• Spotřebovávají O2 
(kyslík)

• Razantní uhlíková stopa

• Civilizační choroby

LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020



PŘÍRODNÍ KLIMATIZACE
Aktivní odpařování

LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020

Tepelná energie až 1000 W/m2



PŘÍRODNÍ KLIMATIZACE
Aktivní odpařování

LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020

3000m2 zpevněné plochy = Ztráta 2022m3 vody/rok

Tepelná energie až 1000 W/m2



TEPELNÉ OSTROVY
Přímý důsledek urbanizace

U metropolí lze efekt pozorovat z vesmíru

• Řím

• Madrid

• Paříž

• Milán

Londýn bude mít v roce 2050 stejnou 
průměrnou teplotu jako Barcelona dnes.

LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020



55°C

28°C

LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020



ZELENÉ FASÁDY
Výkonnost…

10 m2 dokáže:
• Vytvořit kyslík pro 30 lidí na 

den

• Odpařit 40 litrů vody

• A tím ochladit sebe i své okolí

• Snížit dobu dozvuku & vylepšit 
akustický komfort stejně jako 
speciální pohltivé materiály

• Zlepšuje mikroklima

LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020

10 m2



ŽIVÉ STAVBY
Vylepšují systém

Biosférické oblasti podporují:

• Retenci vody

• Celková nižší teplota

• Nižší prašnost a hluk

• Dostatek kyslíku i vláhy

To vše je podmínkou kvality života.

LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020



LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020

ZELENÁ FASÁDA
LIKO-S



LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020

ZELENÁ FASÁDA
BIOTILE



LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020

ZELENÁ STĚNA
PLANTBOX



LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020

ZELENÁ FASÁDA
TRELÁŽE



600 př. n. l.
Visuté zahrady Semiramidiny

Babylón | Mezopotámie

LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020



Od 800 n. l.
Skandinávská zelená střecha

Heimaey | Island

LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020



1998 n. l.
Knihovna Mecanoo

Delft | Nizozemí

LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020



2020 n. l.
Administrativní budova

Düsseldorf | Německo

LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020



SYSTÉM SI PORADÍ
Příroda se vrací kam je potřeba

LIKO-S | #DomyJakoStromy
2020



Musíme navrhnout budoucnost, 
která nám dá budoucnost…

Nicolas Roope
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