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ANOTACE 

Současný novodobý model dominující dravé tržní ekonomiky má za následek nárůst ekologických 

změn životního prostředí projevující se často negativně na planetě Zemi. Tyto změny lze chápat 

jako důsledek aktivit v nejrůznějších oborech lidské činnosti. 

 

Architektů, urbanistů a městských inženýrů, zvláště ve velkých městech a souvisejících 

aglomeracích, se bytostně týká měnící se poměr velikosti ploch pokrytých vegetací a ploch 

zastavěných. 

 

V současné době polovina ze šesti miliard obyvatel naší planety [13] a 75% Evropanů žije ve 

městech a městských aglomeracích.[5] 

 

Zábor půd, především pro stavební účely je většinou nevratným procesem, který podstatně nebo 

úplně odstraňuje plnění funkcí půdy a patří podle závěrů dokumentu „Politika ochrany půdy EU“ 

mezi nejzávažnější procesy poškozující půdní fond jako celek1, neboť půda představuje základní 

složku životního prostředí.  

 

S touto skutečností úzce souvisí zhoršování životních a hygienických podmínek městského 

obyvatelstva vlivem nedostatku zeleně, narůstajícího hluku, polétavého prachu, emisí, smogu, 

světelného znečištění, špatného hospodaření s pitnou vodou, vlivu vysokofrekvenčních technologií, 

atd. 

 

Historicky známé a v některých zemích světa do současnosti běžně využívané „ozeleňování střech“ 

se postupně, ale zatím pouze u novostaveb, stává i v České republice nástrojem, jak opětovně 

zvýšit množství zelených ploch a zlepšit tak kvalitu životního prostředí velkých měst. Jedná se 

pouze o dílčí snahu ze širokého spektra možností, jak zlepšit stávající, lépe řečeno nezhoršovat, 

stávající nepříznivé parametry městského životního prostředí. 

 

Disertační práce „Zelené střechy na bytových domech“ se zabývá zhodnocením potenciálu 

ozelenění plochých střech stávajících bytových domů vybudovaných panelovou technologií 

v letech 1950- 1990. 

Výsledkem budou doporučení týkající se vhodnosti či nevhodnosti realizace jednotlivých forem 

ozelenění s ohledem na typ bytového domu a dále postupy nezbytné pro další rozvoj této oblasti 

v rovině teoretické i praktické. 

                                                 
1 http:// www.mzp.cz/zabory_pudy 
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ANNOTATION 

Contemporary modern model of dominating predaceous market economy brings about increase in 

the ecological changes of the environment which manifest themselves on Earth in a negative way. 

These changes can be understood as a consequence of actions in different fields of human activity. 

 

Architects, city planners and urban engineers have to deal, particularly in large cities and 

corresponding agglomerations, with changing ratio of size of the area covered with green 

vegetation and area covered with buildings and concrete. 

 

Nowadays half of the 6 billions of the world population and three quarters of all Europeans live in 

the cities and city agglomerations. 

 

Land annexation, predominantly for building purposes is mostly irreversible process, which 

substantially or completely impedes land to perform its function and belongs, based on the paper 

„EU Land Protection Policy“, to one of the most significant processes that are damaging land fund 

in its entirety, as the land represents basic component of the environment.  

 

This fact is interrelated to deterioration of living and hygienic conditions of urban population as a 

consequence of greenery deprivation, noise level increase, air-borne dust, air pollution, smog, light 

pollution, poor drinking water management, high frequency technologies impact, etc. 

 

Historically well known and in certain countries employed to the present time, the roof 

revegetation gradually becomes in the Czech Republic, although limited to new buildings, an 

instrument to increase the number of green areas and thus to improve the quality of environment in 

the cities. It can be regarded as an individual effort out of a broad spectra of possibilities to amend 

the current situation or more precisely not to deteriorate existing unfavorable parameters of urban 

environment.  

 

The doctoral thesis „Green roofs on the apartment dwelling houses“ is focused on assessment of 

the potential of greening flat roofs of existing apartment dwelling houses constructed in the panel 

technology between 1950-1990. 

The paper will result in recommendations pertaining the appropriateness or inappropriateness of 

realization of particular form of flat roof revegetation with regard to the type of appartment 

dwelling house and in principles fundamental for further development of the theoretical and 

practical dimension of this realm. 
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1. ÚVOD 

Disertační práce „Zelené střechy na stávajících bytových domech“ se věnuje problematice 

ozelenění střech se zaměřením na stávající objekty panelových bytových domů, u nichž 

zatím nebyl tento současný moderní a dynamický trend, využívaný především v oblasti 

výstavby nových objektů městských sídel, aplikován. Práce uvádí, dokumentuje a hodnotí 

současný stav této problematiky v České republice, přibližuje srovnání s jinými vyspělými 

státy Evropy a světa, vymezuje možnosti, přibližuje dopady a naznačuje podmínky řešení. 

 

Materiál spojuje poznatky o historii a současném stavu a trendech revitalizovaných 

bytových panelových domů s plochou střechou vybudovaných v minulých čtyřiceti letech 

panelovou technologií. Na konkrétním případě jednoho zvoleného konstrukčního systému 

panelové technologie s celorepublikovým uplatněním naznačuje problematiku související 

s technickým, ekonomickým a společenským řešením tohoto úkolu. 

 

Práce přináší zhodnocení potenciálu ozelenění plochých střech stávajících bytových domů 

vybudovaných panelovou technologií s ohledem na vhodnost či nevhodnost realizace 

jednotlivých forem ozelenění. 

 

Na základě hodnocení jsou závěrem uvedena doporučení a postupy pro další rozvoj této 

problematiky v rovině teoretické i praktické. 

 

Cílem disertační práce je návrh řešení, jak zhodnotit potenciál ozelenění střech stávajících 

panelových bytových domů z hlediska ekologického a ekonomického využití s ohledem na 

limitující technické parametry a generalizací poznatků tak, aby je bylo možno aplikovat 

v širším kontextu, jak u stávajících, tak i navrhovaných staveb v rámci ČR, bývalého 

Východního bloku a Evropské Unie.  

 

Na základě výsledků práce bude formulováno doporučení, jak řešit a financovat ozelenění 

střech.  

 

Závěry a doporučení mohou sloužit jako podklad pro vznik nového dotačního programu. 
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Problematika disertační práce do sebe zahrnuje poznatky z poměrně širokého a odlišného 

spektra oborů, proto si klade za cíl především sestavit osnovu, která vytvoří podmínky pro 

vytvoření multidisciplinárního týmu, který by předmětnou problematiku dále propracoval. 

 

 
Obrázek 1 – Zelené střechy na nově realizovaných objektech, Budova LBBW, Německo 
(Zdroj: Optigreen) 
 

 
Obrázek 2 - Vegetační střechy na bytové výstavbě, Německo (Zdroj: Optigreen) 
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2. CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE A METODY ŘEŠENÍ 

 

Obecným cílem práce je zvýšení úrovně poznání v oblasti managementu udržitelného 

rozvoje životního cyklu staveb a tím: 

• uplatňování nových principů udržitelné výstavby, tj. výstavby respektující kritéria  

udržitelného rozvoje stavebních objektů 

• zlepšení transformačního procesu z tradičního pojetí provozu a údržby do nového 

pojetí udržitelné výstavby 

• uplatňování větší míry modernizace a rekonstrukce budov s ohledem na omezení 

spotřeby primárních surovin a odpadů 

 

Disertační práce je postavena na empirickém výzkumu, v rámci kterého byla metodou 

pozorování, měření a komparace získána podkladová data za období 2008-2010 ve vzorku 

náhodně vybraných bytových domů. 

V rámci disertační práce byla provedena analýza nasbíraných dat a posouzení vývoje 

sledovaných hodnot, které pomohou stanovit trend vývoje těchto projektů. 

Výsledky analýzy byly následně převedeny metodou dedukce do posouzení budoucího 

vývoje trhu se staršími byty v ČR,  včetně dopadu do finanční sféry ekonomiky. 

Závěrem disertační práce bude doporučení pro plánování a realizaci budoucích 

developerských projektů s ohledem na zjištěný vývojový trend. 

 

 

Pro zpracování disertační práce bude využito těchto základních metod: 

• Metody zobecnění současných poznatků a zkušeností, které souvisí s řešenou 

problematikou a jejich vyústěním do konkrétních metodických závěrů, umožňující 

zoptimalizovaný postup realizace, při rozboru současných zahraničních zkušeností 

a zobecnění závěrů. 

• Metody komparativní analýzy, kdy bude provedeno srovnání dílčích postupových 

kroků přípravy a realizace konkrétních projektů 

• Metody klasifikace a systematizace  
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V rámci využití základních metod řešení, použitých při zpracování práce, byla analyzována 

základní východiska ozelenění plochých střech: 

• technické podmínky 

• vegetační podmínky 

• přínosy a rizika ozelenění 

• vlastnické poměry 

• finanční náročnost 

• legislativa 

 

Výsledkem projekce obecných cílů do konkrétní podoby zpracování disertační práce je 

definice následujících výzkumných otázek - hypotéz : 

 

1. Posouzení reálnosti ozelenění stávajících plochých střech panelových bytových domů 

realizovaných na území bývalé ČSSR v období let 1950 – 1990 a  prověření možnosti 

jejich hospodářského využití.  

 

2. Vyhodnocení možnosti financování zelených střech na bytových panelových domech ze 

stávajících dotačních programů a zařazení „zelené střechy“ do komplexní revitalizace 

panelových objektů.  

 

3. Posouzení celospolečenského významu „zelených střech“ pro revitalizaci životního 

prostředí velkých měst a průmyslových aglomerací. 

 

Shora uvedené výzkumné otázky jsou zodpovězeny na základě analýzy současného stavu 

problematiky v celé její šíři a to prostřednictvím nezbytné analýzy technických, 

legislativních a majetkoprávních podmínek, zhodnocením existujících vazeb na probíhající 

revitalizace panelových domů, nástinem finanční náročnosti spolu s možností získání 

finančních zdrojů a specifikací rizik, která souvisejí s realizací ozelenění střech stávajících 

bytových domů. Prostředkem validace hypotéz a zodpovězením výzkumných otázek bude 

případová studie, kdy na  konkrétním případě bude analyzována realizace dvou typů 

zelených střech včetně předpokládané finanční náročnosti ozelenění. 
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Podpůrným aparátem k dosažení cíle práce se staly individuální rozhovory, jako 

kvalitativní metoda sběru dat, jež přináší poznatky z oblasti problematiky zelených střech 

z pohledu odborníků v jednotlivých specializovaných oborech. Problematika byla 

diskutována se statikem, odborníkem na ploché střechy, expertem na dotační tituly, 

realitním expertem, správcem panelového bytového fondu, odborníkem na realizaci 

zelených střech, projektantem a vysokoškolskými pedagogy. 

 

Součástí výzkumného cíle je rovněž zhodnocení přínosů a dopadů z hlediska 

celospolečenského, hospodářského a ekonomického využití, generalizace poznatků a nástin 

možností, jak aplikovat výsledky v širším kontextu u stávajících, ale i nově navrhovaných 

staveb v rámci ČR, bývalého Východního bloku a Evropské unie.  
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3. HISTORICKÝ VÝVOJ A SOU ČASNÝ STAV 
PROBLEMATIKY 

 

„Zelené - vegetační střechy“, reprezentující moderní, ekologický a dynamický trend 

v oblasti výstavby městských sídel, nebyly doposud aplikovány na stávající objekty 

panelových bytových domů. 

V letech 1950 -1990 bylo u nás přitom postaveno panelovou technologií 1 165 000 bytů, 

 (v 62 500 bytových domech2) což představuje 31% celkového bytového fondu České 

republiky a 54% všech bytů v bytových domech.3 

 

Z tohoto celkového počtu 1 165 000 bytů  bylo na území severní Moravy realizováno 

237 200 bytů  (20 %), což je nejvyšší počet v republice. Následují severní Čechy se 

184 900 bytů, jižní Morava se 180 000 bytů a Praha se 172 500 bytů.4 

Jen v městě Ostravě byla v předmětném období realizována rozsáhlá výstavba bytových 

panelových domů v sídlištích: Poruba, Dubina, Zábřeh, Výškovice, Bělský Les a Fifejdy. 

 

Velmi hrubým odhadem je možno hovořit o celkové rozloze plochých střech  na území ČR  

cca 1500 ha. Odhad byl odvozen z Územního plánu města Ostravy, kdy plocha sídlišť 

zahrnutá ve funkci „Bydlení hromadné“, byla posouzena s ohledem na procento zastavění 

panelovými bytovými domy. Toto procento zastavění bylo rovněž odhadnuto. Byla 

odhadnuta plocha zastavěná bytovými domy v této funkční ploše na území města Ostravy. 

Výsledek odpovídá ploše cca 300 ha. Tato plocha reprezentuje 20% z celkové plochy 

zastavěné panelovými domy na území ČR (jak je uvedeno výše). 

 

Od konce 50. let bylo v ČSSR užíváno celkem 15 základních typů panelových 

konstrukčních soustav bytových domů, ke kterým byly zejména s ohledem na materiálovou 

základnu daného regionu vyhlášeny krajové varianty. V celé republice je evidováno kolem 

50 typů konstrukčních soustav včetně jejich krajových variant, jen v Moravskoslezském 

kraji je jich přibližně 30.5 

                                                 
2 http://www.obce.cz/mmr/vestniky/vestnik00-01/0001v02.htm  
3 dtto 
4dtto 
5dtto 
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Na základě shora uvedených skutečností byla disertační práce zaměřena na území 

Moravskoslezského kraje, konkrétně na Ostravsko, neboť zde je potenciál využití plochých 

střech panelové bytové výstavby pro ozelenění střech největší a současně přináší i možnost 

nejvýraznějšího zlepšení životních a hygienických podmínek pro zdejší obyvatele, kteří žijí 

v lokalitě dlouhodobě poznamenané intenzivní průmyslovou činností minulých let. 

 

K této volbě přispěla rovněž aktuální skutečnost, že Ostravsko se dlouhodobě potýká s 

velmi špatnými, v celorepublikovém průměru nejhoršími, parametry kompozice ovzduší 

způsobenými emisemi a polétavým prachem. Znečištění ovzduší prachem je na Ostravsku 

enormní, několikanásobně a dlouhodobě přesahuje limit 50 mikrogramů na metr 

krychlový.  

Situace byla začátkem roku 2010 natolik vážná, že se problémem začala zabývat i vláda. 

Na Ostravsku byly emise překročeny v období leden a únor 2010 dlouhodobě a místy až 

osmnáctinásobně6.7 

Ozelenění střech většího rozsahu by napomohlo výrazně a trvale řešit tuto problematiku 

především s ohledem na polétavý prach, oxidy dusíku a těžké kovy. 

3.1 PANELOVÝ DŮM  

Bydlení je jednou ze základních existenčních potřeb člověka8, je to kontinuální celoživotní 

proces, který v sobě zahrnuje uspokojování řady rozvojových a reprodukčních potřeb 

jednotlivců a rodin.  

Bydlení je důležité pro sociální, ekonomický a kulturní vývoj společnosti. Zajištění této 

základní lidské potřeby má kladné sociální důsledky, přispívá ke spokojenosti občanské 

společnosti, má vliv na hospodářský rozvoj a politickou stabilitu měst, regionů a celé 

země. Je také určující pro rozvoj sídel a populační vývoj. 

 

K rozvoji této formy bytové výstavby přispěl nemalou mírou: 

• přesun obyvatelstva z venkova do měst  

• nutná obnova bytového fondu postaveného před první světovou válkou a 

odstranění poválečné bytové nouze 

                                                 
6 http://www.ovzdusi.arnika.org/novinky-kampane/znecisteni-ovzdusi-na-ostravsku 
7 Na Ostravsku byly emise překročeny v období leden a únor 2010 dlouhodobě a místy až osmnáctinásobně7 . 
8 viz.Maslovova pyramida potřeb 
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• realizace stabilizačních bytů pro urychlené řešení bytové krize zaměstnanců 

velkých státních podniků 

• současně působila jako nástroj podněcující rozvoj ekonomiky 

Stavba panelových domů sloužila pro rychlé a levné bydlení, výhodou výstavby tohoto 

typu bydlení bylo snížení pracnosti a tedy i snížení nákladů stavby. V době socialismu 

znamenala urychlené řešení bytové krize, kdy byla během několika let na „zelené louce“ 

budována nová sídliště, nové městské čtvrti i nová města (jako je např. Poruba, Havířov, 

Most).  

Původní různorodou zástavbu nahradila uniformní, standardizovaná a šablonizovaná 

panelová sídliště. Velká část původní převážně nízkopodlažní historické zástavby byla 

demolována, aby uvolnila místo panelovým bytům, navrhovaným dle stanovených 

ukazatelů ploch na jednoho obyvatele a koeficientů hustoty obyvatel na hektar území. 

Nová sídliště byla prezentována jako nové idylické socialistické bydlení. Nízká technická a 

hlavně architektonická a dispoziční úroveň. Konfekce a rovnostářství. 

 

Panelový dům, „panelák“, se stal jedním ze symbolů socialismu. 

 

3.2 HISTORIE PANELOVÉ VÝSTAVBY V ČSSR 

Definice panelového domu: 

Panelový dům je dům vybudovaný z prefabrikovaných panelů, dle ČSN se používá 

označení „konstrukční stěnový systém z prefabrikovaných panelů“. 

3.2.1 PRVNÍ REALIZACE BYTOVÉHO DOMU V ČSR 

V České republice je považován za počátek panelové výstavby rok 1940. V tomto roce byl 

zahájen vývoj panelů firmou Baťa. Nejprve bylo postaveno několik experimentálních 

dvojdomků s výrobou panelů přímo na staveništi, ještě během II. světové války. Po válce 

se pokračovalo ve Zlíně s vývojem této technologie a začala výstavba jedno až 

třípodlažních dvojdomů. V roce 1952 bylo vývojové pracoviště přesunuto do Ústavu 

montovaných staveb v Praze. 

Od roku 1953 bylo započato se systémovou výstavbou, kdy jednotlivé soustavy dostávaly 

svá označení. První pětipodlažní dům nesl označení G40 (číslovka označovala počet bytů 

v domě - 40 bytů ).  
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3.2.2 HISTORIE TECHNOLOGIE PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY   

Po únoru 1948 došlo v tehdejším Československu k znárodnění stavebnictví, tato 

skutečnost , následky II. světové války a tlak na rozvoj těžkého průmyslu nastartovaly 

rozvoj prefabrikace a unifikace ve stavebnictví. Největší rozmach panelové výstavby 

bytových domů nastal v 60. a 70 letech 20 století. Je možno konstatovat, že socialistický 

režim a doba budování komunismu umožnily, ve snaze po rychlé, kvantitativní a úsporné 

výstavbě, že u nás bylo vybudováno tak velké množství panelových bytových domů.  

 

Poválečný program stavebnictví vytvořil v naší republice širokou základnu pro uplatnění 

progresivních metod stavění. Velmi rychle se dostal do popředí panelový technologický 

soubor, který se v letech 1950- 1995 stal nejpoužívanějším způsobem výstavby, zejména 

pro domy bytové. 

Během let intenzivní panelové bytové výstavby byl kladen důraz jen na kvantitu 

panelových bytových domů na úkor jejich kvality. Veškerá panelová bytová výstavba byla 

podřízena typizačním a normalizačním směrnicím. Prosazovaný trend průmyslově 

prováděné bytové výstavby, ve snaze o rychlé uspokojování bytové potřeby, byl řízen 

tehdejšími státními orgány, kdy byly stanoveny plánovací, ekonomické a realizační 

ukazatele pro bytovou výstavbu. V souladu s prioritním požadavkem kvantity postavených 

bytů s ohledem na ekonomické podmínky, byly tyto ukazatele stanoveny na nejnižší 

přípustné úrovni dané závaznými technickými normami. 

 

V počátečním období vývoje panelové bytové výstavby v druhé polovině minulého století 

můžeme vytipovat dvě základní období, kdy dochází k zásadnějším změnám : 

První období – období po znárodnění stavebního průmyslu, kdy docházelo k rozvoji 

typizace a k hromadné výstavbě stejných typů domů při uplatnění proudové metody 

stavění a současně i k vyššímu stupni zprůmyslnění dílčích konstrukcí. Jedná se o 

polomontované systémy kvádrové a blokové technologie. 

 

Druhé období - dochází k zásadnější změně a tou je prefabrikace, ta představuje rozvoj 

montovaných systémů stěnových panelových, za současného rozvoje materiálně technické 

základny jednotlivých regionů v republice, kdy se k výrobě panelů začala používat struska, 

škvára, atd. Konstrukčním uspořádáním se jednalo převážně o příčné systémy, event. 
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obousměrné, experimentálně se však pro bytovou výstavbu ověřovaly také systémy 

skeletové. 

3.2.3 DEFINICE A VÝVOJ TYPIZACE 

Typové podklady konstrukčních soustav měly vždy část směrnou a závaznou. 

Typizaci charakterizujeme jako výběr modulově koordinovaných a unifikovaných 

stavebních prvků, skladebných jednotek i celých druhů staveb tak, aby jejich druhovost 

byla co nejmenší a použitelnost co největší. Rozlišujeme typizaci skladebnou a objemovou. 

 

Typizace skladebná se vztahuje ke stejně použitelným prvkům a konstrukcím  a typizace 

objemová se vztahuje k typizaci druhů budov nebo jejich částí, jako je např. bytový dům 

nebo jeho sekce. 

 

Typizace objemová si u bytových domů vyžádala zásady modulové soustavy, rozměrové 

unifikace a s tím související možnost zavedení hromadné výroby prvků. 

 

Pro bytovou výstavbu vznikl v roce 1951 první „Celostátní typizační sborník“, který 

sjednotil možnosti hromadné bytové výstavby po stránce materiálové, konstrukční, 

technologické a objemové, při unifikaci všech prvků panelové bytové výstavby 

s rozvinutím prvkové a objemové typizace. 

 

V roce 1953 byly vyvinuty v Ústavu typizace stavebních konstrukcí a ve Studijním a 

typizačním ústavu objemové typové podklady k jednotlivým typům panelových 

konstrukčních soustav určených pro bytovou výstavbu.  

V roce 1961 byly vyvinuty další nové typové podklady pro bytovou výstavbu a to na 

základě vyhodnocení surovinových základen jednotlivých regionů v ČSSR. 

 

V dalším období byla zvyšována výšková hladina zástavby a podíl celomontované 

technologie dosahoval více než 80% z celkového objemu bytové výstavby. V této době se 

však u panelových montovaných konstrukčních soustav začaly projevovat závady, které se  

projevovaly především v obvodovém a střešním plášti. 
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V roce 1967, po zhodnocení dosavadního vývoje, bylo rozhodnuto o zavedení Nové 

konstrukční soustavy (dále NKS), kterou zpracovala pracoviště Výzkumného ústavu 

pozemního stavitelství (dále VÚPS) v Praze a Zlíně. 

 

Nová konstrukční soustava byla zavedena od roku 1972. 

NKS vycházela z materiálové základny regionů ČSSR a z technicko technologické 

prognózy  rozvoje bytových staveb do roku 1980. 

NKS byla zaměřena na : 

- upřednostnění silikátové materiálové základny 

- výrobu betonových dílců z těžkého betonu 

- na přechod z klasického způsobu urychlování tvrdnutí betonu beztlakovým 

proteplováním na aplikaci předehřívaných betonových směsí při použití 

vysokopevnostních cementů 

- vytvoření dokončovacího procesu ve výrobě na výrobních linkách, zejména při 

povrchové úpravě panelů z vnějšího i vnitřního líce zdi. 

 

Po úspěšné vývojové fázi však vlastní realizace nenaplňovala původní předpoklady. 

Projektová příprava i realizace experimentálních staveb se opožďovala, rovněž se nedařilo 

pokrýt tehdejší produkcí prefabrikátů předpokládanou výstavbu bytů. 

 

Po roce 1980 byla na základě nové ČSN 73 0540 týkající se tepelně technických vlastností 

stavebních konstrukcí a budov provedena u všech konstrukčních soustav revize typových 

podkladů z hlediska tepelně technických požadavků. 

 

V dalším období se začaly snižovat společenské požadavky na kvantitativní růst produkce 

bytových jednotek a již nedocházelo k dalšímu rozvoji typizace. 

Vývoj panelových konstrukčních soustav  byl ukončen unifikovanou konstrukční 

soustavou řady P1.1, která sjednocovala požadavky na konstrukci, výrobu, dopravu a 

montáž, snižovala sortiment dílců, což umožňovalo zaměnitelnost dílců jednotlivých 

krajových variant. 

 

Do roku 1995 v České republice probíhaly pouze dostavby posledních typů panelových 

konstrukčních soustav , o to více se však začaly projevovat vady a poruchy stávajících 

panelových bytových domů. 
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3.2.4 DEFINICE A VÝVOJ PREFABRIKACE 

Prefabrikaci definujeme jako sériovou průmyslovou výrobu stavebních dílců mimo místo 

jejich použití na stavbě. 

Prefabrikace byla prováděna v souladu s modulovou koordinací a unifikací rozměrů a 

v souladu ve spojení s typizací a typizačními pracemi a normalizacemi. 

 

Tabulka 1- Objem prefabrikace v bytové výstavbě v letech 1960-1980 v ČSSR 

Rok Prefabrikace (%) 

1960 Celomontovaným panelovým způsobem bylo prováděno cca 20% celkového 

objemu bytové výstavby 

1965 Prefabrikace se uplatnila u 58% bytových staveb 

1975-1980 Prefabrikace dosahovala více než 90% 

Zdroj: Monografie VŠB-TU Ostrava, Darja Kubečková Skulinová 

Trend ve výrobě prefabrikovaných dílců od roku 1970 byl stanoven na více než 4600 

tis.m3/rok. 

3.2.5 KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOM Ů  

Konstrukční soustavy panelových bytových domů postavených v letech 1950-1995 dělíme:  

 

A) podle vnějších rozměrů na stěnové soustavy, které jsou složeny ze stěn uspořádaných 

ve směru os x a y, zpravidla k sobě kolmých a ze stropních desek ve vodorovných 

rovinách. Stěny i stropy mají otvory pro okna, dveře, schodiště a instalace, apod. 

Podle půdorysných rozměrů bytových domů rozdělujeme panelové domy na dvě skupiny : 

a) řadové domy: jsou složeny ze dvou i více sekcí, vysoké řadové domy jsou též 

označovány jako domy deskové  

b) bodové domy: jejich půdorys se blíží čtverci, vysoké bodové domy jsou též označovány  

za domy věžové 

 

B) podle uspořádání nosných stěn, kdy délka stropních panelů je charakteristickým znakem 

každé panelové soustavy, protože se od ní odvíjí osová vzdálenost nosných stěn 

a) panelové soustavy jednosměrné – všechny nosné stěny jsou umístěny v jednom směru, 

rozlišujeme:  - konstrukční systém příčný se ztužujícími stěnami 

 - konstrukční systém podélný se ztužujícími stěnami 
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b) panelové soustavy obousměrné – stropní panely a také nosné stěny jsou umístěny 

v obou směrech, rozlišujeme – konstrukční systém obousměrný se ztužujícími deskami 

c) panelové soustavy kombinované – kombinují se svislé nosné prvky ze stěn a sloupů, 

rozlišujeme – konstrukční systém kombinovaný se ztužujícími stěnami 

d) panelové soustavy skeletové, rozlišujeme: 

 - skelet s příčnými rámy s tuhým komunikačním jádrem 

            - skelet s podélnými rámy s tuhým komunikačním jádrem 

 - skelet s příčnými a podélnými rámy s tuhým komunikačním jádrem [33] 

3.2.6 ZÁKLADNÍ (KMENOVÉ) A MODIFIKOVANÉ PANELOVÉ 
KONSTRUKČNÍ SOUSTAVY 

Od konce padesátých let bylo v naší republice vyhlášeno a užíváno více než patnáct typů 

základních, nebo-li kmenových panelových konstrukčních soustav bytových domů, ke 

kterým byly vyhlášeny krajové varianty, odvíjející se zejména od materiálové základny 

daného regionu. Modifikovaných variant je v ČR evidováno 50.9 

  

Panelové bytové domy se v ČSSR stavěly až do začátku devadesátých let 20. století. 

S jejich výstavbou se přestalo prakticky okamžitě po pádu komunistického režimu. V roce 

1995 Česká republika dosáhla nejnižšího počtu dokončených bytů od roku 1949. [33] 

3.3 HISTORIE PANELOVÉ VÝSTAVBY V ZAHRANI ČÍ 

Počátky historie panelové výstavby jsou spojeny s objevem železobetonu a s myšlenkou 

průmyslové výroby a montáže bytů. Datují se na počátek 20. století. U zrodu nové 

technologie výstavby stál Tomáš Alva Edison, který nechal touto technologií v Americe, 

již v roce 1908 realizovat soubor 70-ti domků pro dělníky.10 

3.3.1 EVROPSKÉ STÁTY ZÁPADNÍHO BLOKU 

První panelové domy se objevily v Nizozemsku již po 1. světové válce, v Německu v roce 

1923, první blok panelových domů byl realizován v Paříži v roce 1939.11 

V ostatních evropských státech byla situace z hlediska rozvoje a využívání panelové 

výstavby obdobná jako ve východním bloku. Kapitalistické státy řešily pomocí panelové 
                                                 
9   Monografie VŠB-TU Ostrava, fakulta stavební – Doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová 
10 http://exhibits.mannlib.cornell.edu/prefabhousing/prefab.php?content=two_a 
11 http://cs.wikipedia.org/wiki/Panelov%C3%BD_d%C5%AFm 



- 14 - 
  

výstavby modernizaci bydlení, které ještě neslo pozůstatky druhé světové války. Největší 

rozvoj panelové výstavby zaznamenala Francie, následovaly země Skandinávie. Tyto země 

využívaly panelovou bytovou výstavbu pro zajištění bytů zejména pro nižší příjmovou 

skupinu občanů. Panelové domy zde nikdy nebyly využívány v takovém rozsahu jako ve 

východním bloku, byly budovány na okrajích měst, ne však v rozsáhlých sídlištních 

celcích. Od poloviny 70. let byla situace v oblasti poptávky po nových bytech, díky 

panelové výstavbě, ustálena a v západních evropských zemích dochází k ukončení tohoto 

způsobu výstavby. 

 

 

Obrázek 3 – Sídliště Ružinov v Bratislavě (Zdroj: RAV) 
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3.3.2 SROVNÁNÍ V RÁMCI EVROPSKÝCH ZEMÍ  

Evropské země musely po 2. světové válce řešit v oblasti bydlení obdobné problémy. 

Nejvíce shodných rysů všech evropských zemí k bytové výstavbě nalezneme v 50., 60. a 

na začátku 70. let minulého století tedy v období „zlaté éry“ bytové politiky, kdy bylo 

nutné řešit poválečnou bytovou nouzi, obnovu bytového fondu, včetně zvýšení bytového 

standardu a současně musela bytová politika působit jako nástroj podněcující rozvoj 

ekonomiky. Od 70 let minulého století dochází k výraznější diferenciaci přístupu 

jednotlivých zemí v oblasti bydlení, země začaly zdůrazňovat své tradice a ekonomické 

možnosti a začaly řešit dílčí problémy určitých částí populace. Důležitou úlohu sehrálo 

snižování role státu a posilování tržních principů, které vyžaduje citlivější zohlednění 

konkrétní situace v místě.12 Obecně lze srovnat panelovou výstavbu u nás a v ostatních 

evropských zemích následovně: 13 

 

- na rozdíl od zemí „kapitalistického bloku“ započala u nás průmyslová výstavba 

panelovou technologií po II. světové válce dříve (50.léta) 

- 60. a 70. léta 20. století jsou srovnatelná v aplikování této technologie ve stavebnictví 

- na rozdíl od „kapitalistických evropských zemí“ přežila u nás panelová výstavba až do 

konce 80. let 

- podobná poválečná situace jako u nás byla i v ostatních spřátelených socialistických 

zemích ( Polsko, NDR, Maďarsko, SSSR) 

3.3.3 STÁTY SVĚTA 

USA 

Pokusy o výstavbu panelových sídlišť v USA , jakým bylo například sídliště Pruitt-Igoe, 

realizované v Saint Louis ve státě Missury v letech 1954-55, vedly k vytvoření ghett . 

Typickým rysem sídliště byla chudoba a velká kriminalita obyvatel, proto se tento typ 

výstavby bytových domů výrazněji nerozšířil. Sídliště Pruitt-Igoe bylo v roce 1972 

srovnáno se zemí. .14  

 

 

                                                 
12 http://www.mmr.cz/bytova-politika/statistiky-analyzy/analyzy-a-odborne-texty-z oblasti-bydleni-(1)/bydlení-a-bytova-
politika-v-evropske-unii  
13 http://www.polir.cz/info/panelova-vystavba/panelove-domy 
14 http://www.polir.cz/info/panelova-vystavba/panelove-domy/ 
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Není jistě bez zajímavosti a působí i paradoxně skutečnost, že v 70. letech USA projevily 

zájem o tehdy u nás oblíbenou panelovou soustavu VVÚ-ETA. Američané v té době 

hodlali řešit krizovou situaci s nedostatkem bytů rychlou a levnou výstavbou. Jednalo se o 

účasti českých odborníků na této akci a o poskytnutí potřebného know-how. Jednání 

ztroskotala na tehdejších tvrdých politických a hospodářských opatřeních „normalizace“15.  

 

SSSR 

V Sovětském svazu bylo tímto způsobem v rámci dlouhé poválečné obnovy vybudováno 

velké množství sídlišť a také měst, jako např, Pripjať v tehdejší ukrajinské části SSSR. 

3.4 HISTORIE BYTOVÉ VÝSTAVBY V OSTRAVSKÉM REGIONU 

Vývoj a rozvoj výstavby ve městě Ostrava je, tak jako ve většině měst ČR, úzce spjat 

s historií a urbanizací městských sídel a měst samotných. 

Prvním mezníkem v historii města byl nález uhlí v polovině 18. století a především pak 

rozvoj těžby v souvislosti se založením Rudolfovy huti ve Vítkovicích v roce 1828 a 

vybudováním železnice z Vídně do Krakova, která v roce 1847 spojila Ostravu s okolními 

státy. Měšťanská zástavba postupně procházela několika stavebními etapami, 

nejrozsáhlejší etapa probíhala ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. století 

v souvislosti s vrcholícím rozvojem průmyslu a s ním souvisejícím přílivem finančního 

kapitálu, který umožnil přestavbu celého města a umožnil vytvořit podmínky pro nárůst 

počtu obyvatel, kteří přicházeli do Ostravy za prací. 

 

Druhým mezníkem v historii města byl obrovský rozmach těžkého průmyslu po roce 1948 

a s ním související potřeba bytů pro pracující. Bytová výstavba se soustředila do obytných 

celků blízkých centru ostravské průmyslové aglomerace. 

Do urbanistického organismu města byl vnesen nový, dosud neznámý prvek, sídlištní 

zástavba, která tehdy dala podnět ke komplexnímu výzkumu řešení obytných souborů 

v celostátním měřítku.16 

3.4.1 BYTOVÁ VÝSTAVBA V OSTRAV Ě V LETECH 1950 až 1995 

Vlastní urbanistická koncepce města Ostravy se začala rozvíjet v letech 1950-1951. 

Urbanistická koncepce se stala významným přínosem pro systematický, plánovaný a 

                                                 
15 dtto 
16 Ostrava - Dějiny k výstavbě, archiv města Ostravy 
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koordinovaný rozvoj výstavby na Ostravsku a znamenala položení základu novodobého 

urbanismu v České republice. Právě v Ostravě vznikaly rozvahy o komplexní bytové 

výstavbě, občanské vybavenosti, v předstihových inženýrských investicích a urbanistické 

kompozici, se kterými se teprve později setkávali urbanisté v jiných městech naší 

republiky.  

 

Lze konstatovat, že z hlediska vývoje poválečných stavebních technologií se právě na 

Ostravsku nejvíce a nejrychleji, v rámci celé republiky, tyto technologie rozvíjely. 

V Moravskoslezském kraji bylo vyhlášeno a užíváno 30 kmenových a modifikovaných 

panelových soustav bytových domů. 

Panelovou montovanou technologií bylo v ostravském regionu v letech 1955 až 1995 

realizováno více než 70% bytů. 

3.4.2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH TYP Ů PANELOVÝCH 
KONSTRUKČNÍCH SOUSTAV BYTOVÉ VÝSTAVBY V ČSSR A V 
OSTRAVĚ V DRUHÉ POLOVIN Ě MINULÉHO STOLETÍ 

V ostravském regionu byly od roku 1950 do roku 1995 realizovány prakticky všechny typy 

základních soustav panelové bytové výstavby, které byly v České republice vyvinuty: 



- 18 - 
  

Tabulka 2 - Přehled konstrukčních panelových soustav v ČSSR a v Ostravě v letech 1950-1995 

 



- 19 - 
  

 
(Zdroj: Monografie VŠB-TU Ostrava, Darja Kubečková Skulinová) 
 

G 40 

Typ G40 představuje první prototyp montovaného panelového domu, byl vyvinut a 

realizován ve Zlíně. Příčné nosné stěny byly v osových vzdálenostech 3,60m, tl. 200 mm a 

stropy byly z betonových panelů vylehčených kruhovými dutinami. Obvodový plášť byl 

z vícevrstvých betonových panelů s izolační vrstvou z pazderobetonu. 

Výška objektů : 3, 4-5 NP 

Tvar střechy : plochá s atikou nebo římsou 

 

G57, G58 

Jedná se o deskový nosný příčný panelový systém s krátkým rozponem 3,60 m. Příčné 

nosné panely a obvodový plášť o tl. 250 mm byly provedeny ze struskopemzobetonu, 



- 20 - 
  

později byla tl. obvodových panelů z důvodu izolačních vlastností zvýšena na 300 mm. 

Příčné nosné stěnové panely plnily funkci příčně ztužující a zvukově izolační a prováděly  

se ve třech materiálových variantách : z těžkého betonu, polotěžkého betonu se škvárou a 

struskopemzobetonu. Obvodové panely nebyly nosné, i  když byly přitíženy. 

Nevýhodou typu G 57 a jeho variant byla malá dispoziční variabilita v důsledku krátkého 

rozponu. 

Výška objektů : 3,4 -5 NP 

Tvar střechy : plochá s atikou nebo římsou , v podhorských oblastech se šikmou střechou.   

Skladba střechy : jednoplášťová se živičnou krytinou, nebo dvouplášťová se silikátovým 

horním pláštěm a sklonem 3,3 -6,7%. 

 

T 06-B 

Od roku 1972 byla v panelové bytové výstavbě zavedena NKS, která znamenala odklon od 

typizace objemové k typizaci prvkové. NKS měla charakter otevřené stavebnice a 

dovolovala plnit požadavky na různorodá dispoziční řešení bytů i na vytváření různých 

typů bytových objektů, jako např. objektů schodišťových, výškových, chodbových, atd.  

 

Celostátní typy T 06-B byly realizovány jako nosný obousměrný konstrukční systém 

s modulem 3,6 m. Nosné stěnové panely byly vyráběny v tl. 140 mm, obvodový plášť byl 

tvořen celostěnovými panely tl. 270 mm. 

 

Tabulka 3 - Základní vývojové typy panelových soustav  

Typ Rozpon 

T 06-B          malý rozpon s jednotnou modulovou osnovou 3,60x1,20m 

T 07-B          kombinovaný rozpon kombinovaný rozpon s modulovou osnovou 6,00x1,20m 

3,00x1,20m 

T 08-B          velký rozpon s jednotnou modulovou osnovou 6,00x1,20m 

(Zdroj: Monografie VŠB-TU Ostrava, Darja Kubečková Skulinová) 
 

Konstrukční systém vycházel ze snahy důsledného funkčního rozdělení svislých stěnových 

konstrukcí na nosné příčné stěny vnitřní a tepelně izolační stěny nenosné- plášťové a 

parapetní. Výjimku tvořily pouze příčné stěny štítové. Stropní konstrukce: železobetonová 

tl. 150 mm. 
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Výška objektů : 8-12 NP  

Tvar střechy : plochá  

Skladba střechy : jednoplášťová i dvouplášťová se živičnou krytinou.  

 

VMOS, VOS, VPOS 

Typy těchto soustav byly realizovány jako výškové objekty zejména na severní Moravě. 

Konstrukčně se jednalo o systém příčných nosných a výztužných podélných stěn s rozpony 

2,40 m, 3,60 m a 4,8 m s tuhým komunikačním jádrem nebo o skeletový systém se 

ztužujícím monolitickým jádrem s obvodovým plynosilikátovým pláštěm. Stěnové panely 

byly železobetonové tl. 140 mm, obvodový plášť byl tvořen sendvičovými pásy tl. 220 mm 

se 40 mm vrstvou polystyrénové izolace, nebo se používaly keramzibetonové celostěnové 

panely tl. 270 mm. 

Stropní konstrukce : železobetonové dutinové z předpjatých panelů tl. 200, 300 mm 

Výška objektů : 12-14 NP, 12-16 NP a 12-17 NP. 

Tvar střechy : plochá, pergoly. 

Skladba střechy: jednoplášťová pochozí i nepochozí. 

 

OP 1.11 

Konstrukční systém příčný stěnový s rozpony 2,40 m, 3,0 m a 4,2 m. Stěnové panely byly 

prováděny železobetonové v tl. 150 mm, obvodový plášť byl realizován z celostěnových 

železobetonových vrstvených dílců v tl. 300 mm s 80 mm vrstvou polystyrénu. 

Příčný nebo obousměrný konstrukční systém, v modulu 3,0,3,6 a 4,2m.  

Výška objektů : 4, 6 - 8NP.  

Tvar střechy : plochá 

Skladba střechy : jednoplášťová s živičnou krytinou, nebo dvouplášťová s větranou  

vzduchovou mezerou, kdy horní plášť střechy tvoří železobetonový panel.. 

 

Larsen a Nielsen 

Typ konstrukční soustavy, který byl realizován výhradně v Praze. Konstrukční soustava 

byla řešena jako systém nosných příčných a podélných stěn se třemi rozpony 2,40 m 3,0 m 

a 4,8 m. Používalo se železobet. stěnových panelů tl. 150 mm a betonových příček  tl. 65 

mm. Obvodový plášť tl. 240 mm byl tvořen celostěnovými panely z vrstveného 

železobetonu. Stropní panely se používaly plné o tl. 160 mm. Obvodové nenosné fasádní 

panely byly celostěnové, zavěšené na konzolách příčných stěn. 
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Výška objektů : 4 NP, 8 - 12 NP 

Tvar střechy : plochá 

 

VVÚ-ETA 

Příčný nosný panelový systém s rozpony 3,0 m a 6,0 m. Obvodový plášť byl vyráběn o tl. 

190 mm, později o tl. 240 mm s 80 mm vrstvou polystyrénu, složený z parapetních dílců a 

meziokenních vložek.Tento typ obvodového pláště dával vzhledu objektu charakteristické 

členění průčelí vodorovnými parapetními a okenními pásy. Vnitřní nosné stěny byly plné 

tl. 190 mm, svislá strana byla se zazubenou drážkou, horní a dolní strany panelů byly 

rovné. Panelové dílce s dveřními otvory měly ostění tvarované tak, aby do otvoru mohla 

být dodatečně přišroubována zárubeň. Stropní panely byly navrženy na rozpon 3,0 m – 

nepředpjaté a 6,0 m – předpjaté, v tl. 190 mm byly vylehčeny kruhovými otvory. 

Právě o tento panelový systém projevili zájem odborníci z USA, jak je uvedeno výše. 

3.4.3 PANELOVÝ DŮM G57 – VYTIPOVÁN K OZELEN ĚNÍ STŘECHY 

Tento typ panelové konstrukční soustavy byl vytipován k ozelenění střechy na základě 

shora uvedených skutečností, to je s přihlédnutím k : 

 

- největší koncentraci panelových bytových domů na území kraje 

- největší variabilitě surovinové základny a tedy počtu krajových variant 

- nejširšímu uplatnění konstrukčního systému G 57 v rámci celé tehdejší ČSSR, kdy 

systémem G 57 byly realizovány panelové bytové objekty situované a užívané na území 

dvou států Evropské unie ČR a SR. S výstavbou se začalo v roce 1953 a poslední objekty 

typu G 57 A byly realizovány v roce 1972. 

- vykazuje nejhorší statické předpoklady a přitížení stávající stropní konstrukce uložením 

vegetačního souvrství není prakticky reálné 

- lze předpokládat, že pokud se podaří staticky vyřešit tento typ panelového domu, budou 

řešitelné téměř všechny typy konstrukčních soustav  

- teorii , předpoklady a závěry disertační práce se doporučuje ověřit formou pilotního  

projektu, nejlépe v Ostravě 

 

Záměr zpracovat disertační práci na téma ozelenění stávajících střech a reálnost využití 

tohoto tématu byl konzultován s paní doc. ing. Darjou Kubečkovou Skulinovou, Ph.D. 

vedoucí katedry stavebních konstrukcí VŠB- TUO. Na základě znalostí charakteru 
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konstrukčních soustav panelových bytových domů, je možno konstatovat, že konstrukční 

soustava VOS, která byla využívána pro výškové bytové domy v Ostravě, byla staticky 

projektována s pochozí úpravou střechy, včetně stávajícího technického řešení přístupu na 

střechu pro jeho obyvatele, a je tedy vhodná k realizaci ozelenění střechy, a to jak 

extenzívní, tak intenzívní formou střešní zahrady. 

Konstrukční systém VOS však nereprezentuje celorepublikově užívaný konstrukční 

systém, ale pouze krajovou variantu. Cílem disertační práce bylo prokázat vhodnost 

ozelenění střechy na celorepublikově využívaném typu konstrukční soustavy, proto byl 

zvolen systém G 57. 

 

 

Obrázek 4 – První panelový dům G 57 v Bratislavě (Zdroj: RAV) 

3.5 ZÁVĚR A VÝCHODISKA KAPITOLY Č.3 : 

1. Na území severní Moravy bylo realizováno 237 200 bytů v panelové technologii, 

což je nejvyšší počet v republice 

2. Je zde evidováno 30 typů konstrukčních soustav z celkového počtu 50 v rámci 

ČSSR 

3. Potenciál využití plochých střech panelové bytové výstavby pro ozelenění střech je 

zde největší s ohledem na plošnou výměru střech a na enormní znečištění ovzduší 

prachem, které i několikanásobně a dlouhodobě přesahuje limit 50 mikrogramů 

na metr krychlový  
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4. Ozelenění střech většího rozsahu by napomohlo výrazně a trvale řešit mimo jiné 

problematiku s polétavým prachem, oxidy dusíku a těžkými kovy. Napomohlo by 

zlepšit a ozdravit životní prostředí velkých měst a průmyslových aglomerací 

5. Pro ozelenění střechy byl vytipován konstrukční panelový systém G 57, užívaný 

od roku 1953 až do roku 1972 v celé ČSSR, to znamená užívaný na území dvou 

států Evropské unie ČR a SR 
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4. REGENERACE PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOM Ů  

Po revolucích ve střední a východní Evropě se staly „paneláky“ jedním z velkých 

problémů bytové politiky. Bylo nutné modernizovat tisíce domů a bytů, aby dosahovaly 

moderních standardů bydlení. 

Již v době své realizace vykazovaly panelové bytové domy značné technické závady: 

zejména se jednalo o nedostatečnou tepelnou izolaci, nekvalitní provedení mnohých 

panelových součástí. Všechny tyto nedostatky byly navíc umocněny ve východním bloku 

Evropy zanedbanou záchovnou údržbou. 

 

4.1 REGENERACE PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOM Ů V ZAHRANI ČÍ 

Panelové bytové domy se vyskytují v celé Evropě, ale největší koncentrace je především 

v bývalém východním bloku Evropy.  

Jako důsledek první ropné krize na začátku 70.let si společnost ve státech západní Evropy 

začala uvědomovat problematiku vysokých tepelných ztrát a s nimi spojených stále vyšších 

nákladů na vytápění. Tato skutečnost iniciovala proces snižování nákladů formou 

zateplování objektů. Tento proces byl nastartován v Německé spolkové republice (NSR) a 

cílem byla sanace – celkové ozdravění bytových domů. 

 

Dá se konstatovat, že po roce 1989, kromě bývalé NDR, kde se tyto domy většinou 

neopravují, nastal v ostatních státech východního bloku boom související s opravami 

panelových bytových domů. 

 

SLOVENSKO 

Na Slovensku je podíl bytů v panelových domech ještě vyšší než v České republice. Je 

třeba připomenout, že i na Slovensku se vycházelo, v rámci tehdy jednotného státu ČSSR, 

z podobných konstrukčních panelových soustav bytových domů s přihlédnutím k jiné 

materiálové základně.  

Postup regenerace byl zpočátku výrazně pomalejší než v ČR, teprve nedávno začal opravy 

těchto objektů podporovat stát a banky si začaly hledat cestu k investorům pomocí lépe 

dostupných úvěrů. Na Slovensku působí odborné profesní sdružení „Združenie pre 

zateplovanie budov“. Firma, která chce provádět zateplování musí získat licenci od 

Technického a skúšobného ústavu stavebného. Licence ji zavazuje provádět montáž 



- 26 - 
  

výhradně kompletním systémem s evropským technickým schválením ETA, tímto 

způsobem je na rozdíl od ČR garantována kvalita zhotoveného díla. 

 

NĚMECKO 

V Německu je diskutován a sledován problém vylidňujících se starých panelových sídlišť 

v tzv. nových spolkových zemích (bývalá NDR). Aby se bydlení ve východních zemích 

přiblížilo standardu západních částí, odhadují se náklady na investice ve výši cca 200 

miliard EUR , z toho zhruba polovina na sanace a modernizaci staré zástavby. Důvodem  

je stáří domů, cca 57% domů je starších 45let, použité nekvalitní stavební materiály 

s nízkou životností a zanedbaná údržba. Navíc počet obyvatel ve východních zemích klesá 

a v současné době je volný zhruba milión bytů v panelových domech. Současně rostou 

nároky na obytnou plochu a existuje nedostatek kvalitních bytových prostor pro skupinu 

obyvatel, která je ochotna zaplatit více. Z důvodu vysokého procenta neobsazených bytů 

dochází čím dál častěji k demolicím domů a pouze část prochází rekonstrukcí, kdy se 

demontují a rozebírají tak, aby se v nich radikálně snížil počet bytů obvykle na 30-40% 

původního stavu. Snižuje se počet podlaží a realizací proluk ve stávajících rozsáhlých 

objektech vznikají nízkopodlažní objekty s charakterem rodinného bydlení17. 

 

Velmi prozíravým krokem v Německu je privatizovat až byty, které již prošly revitalizací a 

regenerací. Neboť v okamžiku, kdy jsou byty v osobním vlastnictví  a vznikne družstvo 

vlastníků, lidé nemají dostatek peněz, ani vůle ke shodě, aby mohla být revitalizace 

provedena. V takovém případě je vlastnictví objektu obcí velkou výhodou. 

 

Každé sanační opatření musí přinést kvalitní zhodnocení objektu. Tento efekt se 

v Německu projevil diferenciací jednotlivých sídlišť. O kvalitní bydlení a dobře 

revitalizované domy je vzrůstající zájem. Domy opravené s minimálními náklady čeká 

posun k nájemníkům s nižšími příjmy, postupný pokles nájemného a končí jako domy, u 

kterých se časem zvažuje demolice. 

4.2 REGENERACE PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOM Ů V ČR 

Dle odhadů Ministerstva pro místní rozvoj ČR by demolice všech panelových domů v 

ČR přišla na 500 miliard korun, proto se přistoupilo k jejich regeneraci18.  

                                                 
17 Ing.Fendrych, člen představenstva Cechu pro zateplování budov 
18 http://www.stavební-forum.cz/cs/article/6882/nastavby-pomahaji-panelakum-vylepsit-vzhled-i rozpocet 
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4.2.1 STAV DO ROKU 1990 

Vlivem používání jednotných principů technologie panelové výstavby došlo k tomu, že 

přes značný počet realizovaných stavebních soustav a jejich variant vykazují panelové 

budovy všech typů řadu závad obdobného charakteru. Dále se u jednotlivých 

konstrukčních soustav vyskytují specifické technické problémy, které vzhledem k 

množství realizovaných objektů postihují tisíce bytů. V uplynulém období i v současné 

době existují sice programy na pomoc při odstraňování závad, ale jsou určeny buď na 

řešení vad havarijního charakteru, nebo jsou zaměřeny tematicky (zateplování aj.), ke 

komplexním opravám domů však dochází z finančních důvodů jen výjimečně. Postupné 

opravy přitom neumožňují ani optimální technické řešení, ani maximální efekt 

vynakládaných finančních prostředků.  

Přitom demolice panelových domů a následná náhradní výstavba je v porovnání s 

potřebnými současnými náklady na opravy nesrovnatelně dražší a ve větším měřítku 

ekonomicky nerealizovatelná. 

Vlastnické vztahy 

Důležitou roli v celém procesu hrají také vlastnické vztahy, které měly do roku 1990 jiný 

charakter a byly podstatně jednodušší. Byty v bytové výstavbě se s ohledem na vlastnictví 

dělily pouze na byty komunální (státní, podnikové, služební) a na byty družstevní. Po roce 

1990 se vlastnické struktury začaly postupně měnit. 

Tabulka 4 - Přehled vlastnických struktur u bytové výstavby do roku 1990 na území ČR 

 

(Zdroj:Český statistický úřad) 
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V té době obklopovala panelová sídliště historická rostlá jádra téměř všech měst a tvořila 

podstatnou část jejich bytového fondu. Jednalo se přitom jak o velká města, tak o malé 

obce. Např. v Hradci Králové žije přibližně 52 % obyvatel v těchto sídlištích, v Olomouci 

42 %, v Karviné 92 %, v Chomutově 87 %, atd.  

Pro znázornění dosahu sledované problematiky je vhodné si připomenout, jaký podíl 

tvořila výstavba bytů v panelových bytových domech z celkového objemu výstavby bytů v 

bytových domech (tj. bez výstavby bytů v rodinných domcích):  

Tabulka 5 - Podíl panel. výstavby vzhledem k celkovému počtu dokončených bytů v letech 1970-90 

 

(Zdroj:Český statistický úřad) 

Významným aspektem ovlivňujícím transformační proces bytové politiky v ČR byl 

bezúplatný převod bytového fondu z vlastnictví státu do vlastnictví obcí a měst. Převod byl 

zahájen na základě přijetí zákona č. 172/1991 Sb.o přechodu některých věcí z majetku 

České republiky do vlastnictví obcí. Jeho účinností přešel do správy obcí nejen majetek, 

který obec měla, ale především obytné domy na katastrálním území obce. Obce byly 

postaveny do role správců bytového fondu se všemi právy a povinnostmi, avšak převod 

bytového fondu nebyl provázen nezbytným posílením obecních rozpočtů. 

Obce nebyly připraveny finančně ani koncepčně na úlohu vlastníka - investora, správce a 

hospodáře bytového fondu. Za těchto podmínek byla nastartována privatizace 

podkapitalizovaného a zanedbaného bytového fondu. 

4.2.1.1 DEFINICE REGENERACE 

Regenerace stávajícího panelového bytového domu spočívá v komplexní opravě funkčních 

částí budovy, která je provedena v rámci jednoho projektu, který však může mít několik 

etap technicky na sebe navazujících.  

4.2.1.2 PŘÍPRAVA REGENERACE  

Příprava regenerace zahrnuje následující kroky : 
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1. Objektovou analýzu, která slouží ke zjištění skutečného technického stavu budovy. 

2. Technické řešení regenerace objektu, které sestává v závislosti na vyhodnocení 

současného stavu domu vždy z několika následujících regeneračních kroků: statika, 

střecha, okna, obvodový plášť, balkony, event. lodžie, vstupy, zateplení, rekonstrukce 

otopné soustavy, měření a regulace tepla, výměna stupaček ZTI, rekonstrukce 

elektroinstalace, rekonstrukce systému výměny vzduchu,  výtahy, interiér bytů19. 

3. Zpracování projektu fundovanou odbornou firmou při použití nejnovějších kvalitních, 

avšak osvědčených technologických postupů a materiálů. 

4. Výběr dodavatele regenerace, kdy na základě zpracovaného projektu je nutno zajistit 

technicky odborně zdatného dodavatele s dobrými referencemi, který se pohybuje 

v předmětné problematice již delší dobu  a je zárukou kvalitně odvedené práce. 

5. Financování akce, kdy je třeba stanovit rozpočtové náklady a vyřešit financování akce: 

zhodnotit vlastní zdroje, zajistit výhodné úvěry, stavební spoření, půjčky z obecních 

fondů rozvoje bydlení, státní dotace, fondy EU. 

 

U nás se zateplování začalo rozvíjet až po pádu železné opony s příchodem zahraničních 

výrobců na český trh. Brzy se začala soustřeďovat pozornost i na panelové domy: 

uniformní šeď sídlišť byla vděčným tématem pro tisk i politiky, a tak se, částečně se státní 

podporou, začaly nikoli sanovat, ale regenerovat. Rozsáhlejší projekty byly tehdy spíše 

výjimkou. Důvodem byl proces nastartování privatizace bytového fondu, obce jako 

vlastníci bytů neměly motivaci k opravám, zvlášť když nebylo možné investice do oprav 

umořit pomocí zvýšeného nájemného. Měnící se vlastnické struktury se staly velkou, 

někdy i neřešitelnou komplikací jednak při rozhodování o provedení opravy, jednak při 

jednání o úvěru nebo státní podpoře.  

Do roku 2000 se při opravách panelových domů řešilo převážně jen to nejnutnější: v 

případě obvodového pláště se řešila otázka, jestli vůbec zateplovat.  

V tomto období však začala být v České republice zaváděna implementace legislativních 

předpisů EU z oblasti úspory energie a ochrany tepla. Jedná se konkrétně o směrnici 

2002/91/ES(EPBD) o energetické náročnosti budov, která se vztahuje i na bytovou 

panelovou výstavbu realizovanou v ČSSR v druhé polovině minulého století. 

 

Po roce 2000 se situace začala měnit: přibylo domů s novými vlastníky – společenstvími 

vlastníků jednotek neboli SVJ. Výrazně se zlepšila dostupnost úvěrů na opravy a začal 
                                                 
19 http://www.obce.cz/mmr/vestniky/vestnik00-01/0001v02.htm 
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fungovat dotační program Panel. V oblasti úspor energie se rozšířilo používání 

energetického auditu, byl jedním z nástrojů Státního programu podpory úspor energie. Při 

zateplování se postupně zvyšovala tloušťka izolačních desek od 40 až 60 mm v 90. letech 

až po 100 mm v dnešní době. Podobně se zlepšily parametry nových, prakticky výhradně 

plastových oken. Dosahované úspory se pohybovaly mezi 30 až 60 % spotřeby energie na 

vytápění před zateplením. 

 

V roce 2006 vzrostla dynamika zateplování nejen u nás (objem žádostí do programu Panel 

byl zhruba 5x vyšší než v předchozím roce), ale i jinde v Evropě: výrobci izolačních desek 

začali mít kapacitní problémy, dodací termíny se prodlužovaly postupně až na několik 

měsíců a narostly i ceny izolací. 

 

V roce 2007 rostlo tempo regenerací ještě rychleji: již v dubnu bylo na úrovni roku 2006. 

Nejen výrobci izolací, ale i stavební prováděcí firmy se ocitly na hraně svých kapacit; ke 

všeobecnému stavebnímu boomu jistě přispěla i avizovaná a očekávaná změna sazby DPH 

z 5% na 9%. 

4.3 SOUČASNÝ STAV REGENERACE PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOM Ů 

Jak již bylo výše uvedeno, v panelových domech u nás je asi 1 165 000 bytů. V rámci 

programu Panel bylo za celou dobu od jeho vyhlášení v roce 2001 opraveno zhruba 50 tisíc 

bytových jednotek. 

Odborné odhady říkají, že stav provedených regenerací v České republice je někde mezi 20 

a 40 % potřebných oprav, přičemž komplexně je opraveno asi 25 % domů, což představuje 

necelých 300 tisíc bytů. (Komplexní opravou je myšlena taková oprava, která uvede dům 

do plně funkčního stavu bez nutnosti větších oprav po dobu 15 let). 

Podle odhadů vycházejících z údajů Svazu českých a moravských bytových družstev 

prošlo za posledních 12 let komplexnější opravou „vnější obálky“ domu asi 10-15% 

panelových domů u nás. Z toho vyplývá, že při tomto tempu budou opravy probíhat ještě 

80 let20.  

Tyto odlišné údaje jsou důsledkem neexistující jednotné evidence oprav, neboť částečně 

vede evidenci ministerstvo pro místní rozvoj a částečně ministerstvo obchodu a průmyslu. 

 

                                                 
20 http://www.imaterialy.cz/clanky/technologier/2550/regenerace-panelovych-budov-2 
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Vlastnické vztahy 

Za hlavní příčinu pomalého postupu celkových regenerací bytových panelových domů jsou 

považovány roztříštěné vlastnické vztahy v těchto domech (obec, družstvo, družstvo 

vlastníků), a s tím související obtížné rozhodovací mechanismy a samozřejmě náročné 

financování těchto projektů (nedostatečné fondy oprav, obtížné získávání komerčních 

úvěrů, obtížné získávání státní podpory,..)  

4.3.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TRENDY REGENERACE   

Pokud na důkladnou opravu čekají ještě tři čtvrtiny těchto domů, stojí opravdu za úvahu, 

jak tyto opravy dále podporovat. Mluví se o větším důrazu na kvalitu prováděných prací, 

například prodloužením povinné záruční doby pro stavební firmy na 10 let nebo zavedením 

přísnějších kvalitativních kritérií. 

 

Základní trendy vývoje : 

1. Za nejdůležitější trend je nutno považovat komplexnost při optimálním zhodnocení 

vložených prostředků. Komplexní oprava by dům měla vrátit z režimu nutných oprav 

v důsledku dlouhodobě zanedbané údržby do režimu běžné stavební údržby v rámci 

správy objektu. 

2. Uplatnění a aplikace nízkoenergetických opatření, která jdou v oblasti tepelné ochrany 

budov za rámec normových požadavků a která přinášejí ještě výraznější úspory 

energie, a to až okolo 70% oproti stavu před jejich aplikací. 

 

S ohledem na další vývoj je nezbytné vylepšování jednotlivých regeneračních kroků a 

případně zavedení nových kroků směřujících ke komplexnosti regenerace. 

 

Konkrétně je při řešení regenerací dalších objektů nutno zohlednit : 

A) Nové vyregulování otopné soustavy 

Cílem při řešení projektu je optimálně sladit všechny konstrukce a zařízení, které spolu 

souvisejí a mají vliv na spotřebu energie. Příkladem je zanedbávané a přitom nutné nové 

vyregulování otopné soustavy panelového domu po změně jeho tepelně technických 

vlastností v důsledku zateplení obvodového pláště a výměny oken. 

 

B) Uplatnění nízkoenergetickému standardu (Standard NED) 
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Objevují se první realizace regenerovaných paneláků, které se začínají blížit 

nízkoenergetickému  standardu.  

V posledních letech se i u nás stále více používají pojmy nízkoenergetický dům (NED) a 

pasivní dům. Základním rozlišovacím parametrem je roční spotřeba kWh/m2.  

 

Srovnání spotřeby energie u běžné zástavby, nízkoenergetického a pasivního domu: 

Běžná zástavba   50–180 kWh/ m2/rok 

Nízkoenergetický dům   ≤ 50 kWh/ m2/rok 

Pasivní dům     ≤ 15 kWh/ m2/rok 

 

Nízkoenergetický dům má tedy více než 3x nižší spotřebu, než je tomu u běžné zástavby. 

K dosažení nízké spotřeby přispívají tyto znaky: 

• vhodný tvar budovy (geometrická charakteristika budovy – poměr plochy obálky a 

objemu budovy, viz Vyhláška 148/2007 Sb.) 

• vhodné řešení prosklených otvorových výplní, jejich orientace na světové strany 

• řešení výměny vzduchu se zpětným využitím tepla odváděného vzduchu (rekuperace) 

 

V současné době se u nás začíná uplatňovat metodika jednotného hodnocení energetické 

náročnosti budov podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES, O 

energetické náročnosti budov (ENB). S tím souvisí kategorizace budov do tříd energetické 

náročnosti. V ČR je tato směrnice začleněna do novely zákona č. 406/2000 Sb., O 

hospodaření energií, novelou z 1. 7. 2006. Prováděcím dokumentem k tomuto zákonu je 

vládní nařízení č. 148/2007Sb., O energetické náročnosti budov. 

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy se stanoví dle tabulky pro vypočtenou 

měrnou spotřebu energie v kWh/(m2/rok).  

Regenerovaný panelový dům splňující požadavky nízkoenergetického standardu musí 

splňovat kritéria třídy ENB  B, popřípadě A. 

 

C) Hygienické požadavky na výměnu vzduchu 

Úprava platných závazných předpisů působí v současné době poněkud protisměrně ve 

vztahu ke snahám o co nejnižší tepelné ztráty obálky budovy: je to hygienický požadavek 

na minimální infiltraci okenními výplněmi na zajištění minimální hygienické výměny 

vnitřního vzduchu pasivním způsobem po dobu 24 hodin denně v souladu s hygienickými 

požadavky (n = 0,5/h) a ČSN 730540 (bez vlivu lidského faktoru). 
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Zjednodušeně řečeno, okna s maximální tepelně izolační schopností mají zároveň 

propouštět nezanedbatelné množství (chladného) vzduchu. Toto dilema zatím zůstává bez 

jasné odpovědi a bez jednoznačného řešení. Kvůli výše uvedenému problému s 

hygienickými požadavky na infiltraci se důsledné a koncepční řešení výměny vzduchu v 

panelových domech, přestože se jedná o typizované stavby, dlouhodobě odkládá. Projekty 

oprav paneláků se touto otázkou prakticky vůbec nezabývají 

 

D) Využití obnovitelných zdrojů energie(OZE) při regeneraci panelových domů 

 

Mezi OZE patří: 

• energie slunce využitá pro ohřev vody a topení – sluneční kolektory 

• energie využitá pro výrobu elektřiny – fotovoltaika 

• energie větru 

• energie vody 

• energie biomasy 

• energie prostředí ve spojení s tepelnými čerpadly 

 

E) Novým krokem regenerace může být ozelenění střech stávajících bytových objektů 

Díky skutečnosti, že zatím byla oprava domů zrealizována pouze asi u čtvrtiny domů, stojí 

za úvahu zda do celkové regenerace, jako její nedílnou součást nezahrnout i ozelenění 

stávajících střech. Výhody tohoto prvku regenerace jsou nesporné, ale bez dotační podpory 

je jeho uskutečnění nereálné. 

Nové úspory energie vzniknou: 

• snížením množství energie nezbytné na vytápění či klimatizaci podstřešních prostor 

objektů v důsledku realizace vegetační střechy, která brání velkým teplotním rozdílům na 

hydoizolaci střechy mezi dnem a nocí a mezi ročními obdobími  

• snížení nákladů na čištění dešťových vod z důvodu zachycení srážek vegetační střechou 

4.3.2 PŘÍNOS REGENERACE 

Komplexně a kvalitně renovovaný dům poskytne kvalitní bydlení nejméně po dobu jedné 

generace na úrovni současných požadavků na stavební techniku hospodaření s energiemi, 

hygienu a estetiku bydlení. Pouze komplexní řešení přináší maximální efekt. 
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Provedením regenerace domu se zlepšuje provozní bezpečnost a snižují se provozní 

náklady 21: 

- Při komplexní rekonstrukci lze dosáhnout prokazatelných úspor v rozsahu 

30% až 50% nákladů na vytápění, případně na klimatizaci.  

- Dochází ke zvýšení tržní hodnoty bytů až o 50 %. Je prokázáno, že při 

komplexní renovaci je možno ušetřit více než 10% nákladů ve srovnání 

s postupným prováděním regeneračních kroků.  

- Prokazatelně se zlepšuje kvalita bydlení zlepšením mikroklimatu, snížením 

prašnosti a hlučnosti a zvýšením estetiky prostředí. 

- Významnou skutečností je ochrana životního prostředí v důsledku snížení 

nároku na emise CO2.  

- Přínosem je rovněž estetizace stávajícího objektu. 

 

Regenerace panelového domu je úspěšná, pokud se podaří uvést do souladu technické 

řešení a způsob financování regenerace. Nezastupitelnou roli hraje kvalitní investor.   

4.3.3 FINANCOVÁNÍ REGENERACE 

Na počátku 90. let se začalo s postupnými opravami nejzávažnějších poruch a se 

zateplováním panelových domů. 

Stát začal opravy panelových domů podporovat formou přímých dotací. Státní program 

podpory úspory energie tehdy poskytoval na demonstrační projekty podporu až 70% 

nákladů na tepelně úsporná opatření, další formou podpory byl program podpory oprav vad 

panelové výstavby v gesci ministerstva pro místní rozvoj22. Byl nastartován dotační 

program Panel, který měl sloužit především k sanacím statických konstrukčních závad na 

panelových bytových domech. 

 

V letech 2007 až 2013 má do opravy sídlišť směřovat 8,3 mld. Kč z prostředků EU i 

z českých zdrojů23. Celkové náklady na opravu panelových sídlišť se pak v ČR se odhadují 

na 300 až 400 mld. Kč.24 

 

                                                 
21 http://www.panelcentrum.cz/index.php 
22 http://www.imaterialy.cz/clanky/technologier/2550/regenerace-panelovych-budov-2 
23 http://www.mmr.cz 
24 dtto 
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Od 1.9. 2009 došlo k souběhu státních podpor, kdy Ministerstvo životního prostředí ČR 

z výnosu zobchodovaných emisních povolenek poskytlo finance na nový dotační program 

Zelená úsporám, který je vyhlášen na časové období od 1.4.2009 – 31.12.2012, nebo do 

vyčerpání částky 50 miliónů Kč. Je určen pouze pro objekty využívané k bydlení - 

bytových domy,  rodinné domky stávající, ale je možno jej použít i pro nové objekty. 

 

Na revitalizace bytových domů je tedy možno v současné době čerpat prostředky v rámci 

programů: Nový Panel a Zelená úsporám, avšak pouze za stanovených podmínek.  

4.3.3.1 DOTAČNÍ TITUL „NOVÝ PANEL“ 

Jedná se o státní podporu rekonstrukcí, modernizací a zateplování bytových domů 

z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, která je poskytována od roku 2001 zatím bez 

časového omezení. 

Původně byl určen pouze pro panelové bytové domy, nyní jeho účinnost byla rozšířena na 

jakékoliv bytové domy, což je dáno na základě nařízení vlády novelou zákona č.118/2009 

Sb., dále tento zákon stanovil diferenciaci výše státní podpory. 

 

Diferenciace státní podpory má za úkol motivovat vlastníky především k celkové 

rekonstrukci objektu. Požadavky na bydlení akcelerují, zvyšují se provozní náklady a 

v důsledku toho dochází u nerevitalizovaných objektů ke ztrátě jejich tržní hodnoty. Je 

třeba si uvědomit, že bonitu objektu určuje místo a prostředí, kde se dům nachází a 

standard domu.  

 

Státní fond rozvoje bydlení poskytuje : 

1. Úrokovou dotaci na splácení úvěru, tedy zlevňuje financování maximálně do výše 4 

bodů (%), maximálně však do výše 5 500,- Kč/m2 hypotečního financování plochy 

bytu. Dále je poskytována dotace v nižších % 2,5 a 3 body. Ke shora uvedenému 

odstupňování bodů došlo novelou s platností od 1.5.2009. Dotace je poskytována 

pololetně po dobu 15 let. Přístup k dotaci mají všichni vlastníci (obce, družstva, 

fyzické, právnické osoby, společenství vlastníků). Žádost se podává u Českomoravské 

záruční a rozvojové banky. Podmínkou je doklad o splácení úvěru. 

2. Bankovní záruku. Je poskytována ČMZaR bankou a umožňuje snadnější a výhodnější 

podmínky, za kterých je financování poskytnuto, než jak by tomu bylo na finančním 
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trhu. Záruka na úvěr je poskytována až do výše 80% zůstatku jistiny a to po celou dobu 

splatnosti 

3. Poradenskou a informační pomoc. Je poskytována jednotlivými středisky, která plní 

zejména následující úkoly: pomáhájí v orientaci při zpracování záměru, prověřují 

projekt a hodnotí projekt. Poskytují poradenství s přihlédnutím k možnosti  kombinace 

využití obou dotačních programů s ohledem na náplň a časové nasměrování. Střediska 

patří pod Státní fond rozvoje bydlení 25. 

 

Program NP obsahuje mimo jiné tyto základní položky na které je možno dotaci žádat : 

1. sanace základů 

2. sanace statických poruch nosné konstrukce 

3. oprava lodžií, balkonů, zábradlí 

4. zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací 

5. náhrada vnějších otvorových výplní tepelně, technicky, hlukově dokonalejšími 

materiály  

6. opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou strojovny 

7. vyregulování otopné soustavy 

Na body 4, 5. a 6. je možno dotaci čerpat z obou dotačních titulů, ovšem pouze jedenkrát. 

4.3.3.2 DOTAČNÍ TITUL „ZELENÁ ÚSPORÁM“  

V současné době získáváme v ČR teplo především z primárních zdrojů : 

tuhá paliva 42%, plyn 21%, kapalná paliva 15%, jaderná paliva 17%, obnovitelné zdroje 

5%. 

Směrnice Evropské komise o OZE předpokládá, že naše republika bude do roku 2020 

získávat z obnovitelných zdrojů 20% tepla. Česká republika se zavázala vyrábět do roku 

2020 13% tepla z obnovitelných zdrojů. Pro dosažení tohoto cíle má sloužit i dotační titul 

„Zelená úsporám“. 

 

Do termínu 31.3.2010 je možno v rámci tohoto dotačního titulu žádat i o dotace na 

projektovou přípravu. Výše dotace je dána pevnou částkou (např. solární soustava 100%). 

                                                 
25 Wagner, Konference CEEERES 10, Praha 02/2010 
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Je stanoven seznam opatření na které je možno dotaci žádat, systém, který bude na 

regeneraci použit i jeho dodavatel musí být uveřejněny v seznamu, který je součástí 

dotačního programu. 

Výše podpor je zařazena do 3 kategorií : 

1. zateplování: celkové nebo dílčí 

2. nová zástavba v pasivním standardu – 150.000,- Kč/1 bytová jednotka 

3. využití obnovitelných zdrojů energie (plynové kotelny nelze dotovat), titul lze použít 

pro: 

- stávající objekty i novou výstavbu 

- kotel na biomasu v BD 

- tepelné čerpadlo 

- solární panely  - pro ohřev teplé vody 

- pro ohřev TUV a přitápění 

- dotační bonus pro kombinaci 

 

Dotačním titulem „Zelená úsporám“ lze dosáhnout dotaci max. ve výši 70% nákladů, 

100% lze dosáhnout spojením dotací formou dotačního bonusu. 

Fotovoltaika není součástí dotačního programu „zelená úsporám“, neboť se na tuto 

problematiku vztahuje zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 

zdrojů26.  

4.3.3.3 STÁVAJÍCÍ PANELOVÁ BYTOVÁ ZÁSTAVBA A DOTAČNÍ PODPORA „NOVÝ 

PANEL“ A „ZELENÁ ÚSPORÁM“ 

Pro čerpání obou dotačních titulů současně je třeba zajistit soulad obou programů. 

Pro využití dotačního programu „zelená úsporám“ je třeba splnit podmínku komplexního 

zateplení v třídě A, to znamená, v tomto programu nelze zateplovat pouze částečně. Pro 

částečné zateplení je vhodný pouze program NP. 

Dokumentace nezbytná k podání  žádosti: 

- záměr, doklady, předběžné hodnocení, definování typu stavby, prověření, zda je uvedena 

v seznamu pro čerpání dotací 

- výpočet měrné roční potřeby energie na vytápění ve vztahu k podlahové ploše 

- financování –  položkový rozpočet na realizaci revitalizace, stav vlastních finančních 

zdrojů 

                                                 
26 Emingr, Konference CEEERES 10, Praha 2/2010 
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- projektová dokumentace 

- výběr zhotovitele, dle seznamu dodavatelů 

- energetické hodnocení projektu na podlahovou plochu 

- získání stanoviska poradenského a informačního střediska 

 

Po získání kladného stanoviska je možno žádat o dotaci ( pro bytové domy se žádá u 

Státního fondu životního prostředí ČR):  

- fond žádost zapíše, provede kontrolu správnosti žádosti, provede kontrolu projektu ve 

lhůtě 30 dnů 

- žádost  o dotaci schválí Rada Státního fondu životního prostředí (1x měsíčně) 

- žadatel obdrží příslib dotace – smlouvu o poskytnutí dotace 

- po doplnění smluv a podpisu jsou prostředky připsány na účet žadatele cca do 90 dní 

- SFŽP si vymiňuje možnost kontroly realizovaných projektů, na které byla dotace 

poskytnuta 

 

O dotaci ZÚ je možno požádat i po provedení stavby za splnění podmínky : 

- stavba byla dokončena po 1.9.2009 

- nesmí být čerpáno již ve stejné věci z programu Panel  

4.3.3.4 VLASTNICKÉ VZTAHY 

Dne 9. října 2009 byl ve sbírce zákonů vyhlášen s účinností k 1.1.2010 zákon č. 345/2009, 

kterým se mění zákon o vlastnictví bytů a stavební zákon. 

Článek III doplňuje Stavební zákon v paragrafu 110, odst.2, písmeno a). Toto ustanovení 

určuje, co je třeba připojit k žádosti o stavební povolení v případě, kdy je stavebníkem 

společenství vlastníků jednotek (SVJ). Odstraňuje se tak pochybnost, zda SVJ může být 

nejen účastníkem, ale i přímo stavebníkem a co konkrétně má být v takovém případě 

přílohou k žádosti o stavební povolení na revitalizaci domu. Dříve bylo stavebníkem 

společenství, ne jednotliví vlastníci.  

 

Pro žádost o dotační podporu a  projekt pro stavební řízení je třeba27 : 

1. Souhlasné stanovisko vlastníků s ověřenými podpisy všech. 

2. V případě SVJ souhlas ¾ většiny vlastníků jednotek (vychází se z podlahové plochy 

bytových jednotek), záznam ze shromáždění a prezenční listina.  

                                                 
27 Chlebcová, H.: Dotační titul Zelená úsporám a Nový panel v praxi. In Konference CEEERES 10. Praha: Incheba, 2010 
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3. V případě, kdy v rámci družstva bylo převedeno pouze část bytů do osobního 

vlastnictví, ale nevzniklo SVJ, žadatelem je družstvo a žádá o souhlasné prohlášení a 

ověřený podpis všech spoluvlastníků na katastrálním úřadě.  

 

4.3.3.5 DOTACE A OZELENĚNÍ STŘECH 

S paní Chlebcovou28, která je poradkyní na dotační tituly, byla konzultována problematika 

ozelenění střech a dále možnost využít některé ze stávajících položek dotačních titulů pro 

tento záměr a umožnit tak realizaci ozelenění v rámci současné legislativní úpravy 

regenerace panelového bytového objektu. 

Bylo konstatováno, že žádný ze stávajících dotačních titulů realizaci vegetační střechy 

v rámci celkové regenerace domu neumožňuje. Bylo doporučeno obrátit se na 

hospodářskou komoru a na Ministerstvo životního prostředí s iniciací vložit tento podnět 

v rámci nového dotačního titulu do programu revitalizace bytových panelových domů tak, 

aby tento titul probíhal současně s titulem Nový panel, ke kterému má nejblíže, a který 

není časově omezen. 

Dotační programy poskytované ministerstvy pro místní rozvoj a životního prostředí je 

nutno rozšířit i o problematiku možnosti ozelenění střech. Je třeba si uvědomit, že se jedná 

o nezanedbatelnou plochu pro obnovení zeleně v rámci ČR, o cca o 1500 ha plochých 

střech, jak již bylo uvedeno výše. 

4.4 ZÁVĚR A VÝCHODISKA KAPITOLY Č.4 : 

1. Současné dotační programy NP a ZÚ není možno uplatnit na problematiku 

ozelenění střech, je nutno zřídit nový dotační titul pouze pro vegetační střechy  

2. O regenerace bytových domů nebyl ze strany vlastníků do doby dotačních 

programů zájem, ozelenění střech bez dotačního programu není reálné 

nastartovat 

3. Vznik nového dotačního programu je časově vázán na potřebu regenerovat  75% 

bytových domů, které ještě nebyly dosud realizovány a jejichž součástí by se měl 

stát 

4. Ozelenění střechy by mělo být bezpodmínečně realizováno v rámci komplexní 

revitalizace objektu 

                                                 
28 dtto 
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5. V letech 2007 až 2013 má do opravy sídlišť směřovat 8,3 mld. Kč z prostředků EU 

i z českých zdrojů29. Celkové náklady na opravu panelových sídlišť se pak v ČR 

odhadují na 300 až 400 mld. Kč30 

6. Ozelenění stávajících střech reprezentuje plochu cca 1500 ha 

7. Ozelenění stávajících střech přinese : 

       - snížení množství energie nezbytné na vytápění či klimatizaci podstřešních  

         prostor,  eliminací velkých teplotních rozdílů na hydoizolaci střechy mezi dnem  

         a nocí a mezi ročními obdobími  

       - snížení nákladů na čištění dešťových vod z důvodu zachycení srážek vegetační  

         vrstvou 

       - sníží riziko záplav v území 

       - celospolečenským přínosem bude ozdravění životního prostředí a klimatu 

         velkých měst a průmyslových aglomerací a s tím související zlepšení zdravotního  

         stavu populace, zejména dětí. Ekonomickým přínosem bude snížení nákladů  

         sociálních a léčebných výloh 

       - zvýšení počtu pracovních míst a snížení míry nezaměstnanosti 

                                                 
29http://www.mmr.cz 
30http://www.mmr.cz 
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5. OZELENĚNÍ PLOCHÝCH ST ŘECH STÁVAJÍCÍCH 
PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOM Ů 

5.1 SOUČASNÝ STAV 

Charakteristickým prvkem panelového bytového domu je plochá střecha. Ploché střešní 

pláště budov z let 1950-90 však přinášely svým uživatelům většinou velké problémy. 

Jednalo se především o časté zatékání do bytů, plíseň na stěnách a vysoké účty za teplo.  

Od roku 1960 se realizovaly prakticky u všech vývojových typů konstrukčních soustav 

postavených v panelové technologii střechy ploché, jednoplášťové nebo dvouplášťové. 

Ploché střechy se skládaly z : 

- nosné střešní konstrukce, kterou tvoří vodorovné nosné stropní konstrukce nad 

posledním nadzemním podlažím, převážně se jedná o konstrukce panelové montované  

- střešního pláště, který je uložen na stropní konstrukci. Střešní plášť je tvořen nosnou 

vrstvou a hydroizolací. K těmto vrstvám jsou funkčně zpravidla připojené další vrstvy 

(tepelně izolační, separační, spádové, drenážní atd.) 

 

K nejčastějším příčinám poruchy ploché střechy patřilo : 

- nesprávný  projekt střechy (nesprávná skladba pláště, nevhodně zvolené materiály, 

špatně řešená kritická místa na střeše – konstrukční detaily)  

- neodborné a nekvalitní provedení řemeslných prací (nevhodně zvolené technologické 

postupy, nekvalitně provedené detaily, proražení hydroizolací, nedokonalé natavení...)  

- nerespektování povětrnostních podmínek při realizaci střechy (teplota, vlhkost) 

- nekvalitní materiály (asfaltové lepenky, nekvalitní tepelná izolace,...) 

- zanedbání údržby 

5.1.1 DEFINICE PLOCHÉ STŘECHY  

Je to stavební konstrukce nad posledním podlažím, ve vodorovné poloze, se sklonem do 

10°. Její funkcí je chránit vnitřní prostor objektu před nepříznivými účinky povětrnostních 

vlivů. 

Konstrukce střechy jednoznačně patří k technicky nejnáročnějším částem stavebního 

objektu. Nejčastější příčinou poruchy ploché střechy je nedodržení požadavků na 

hydroizolaci a tepelnou izolaci. 
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5.1.2 SOUČASNÝ STAV REGENERACE PLOCHÝCH STŘECH BYTOVÝCH 
DOMŮ 

Současné trendy regenerace bytových domů řeší převážně pouze zateplení a opravu ploché 

střechy. Výjimečně je střecha využita k nadstavbě objektu o další obytné poschodí. Toto 

řešení přináší komplikace spojené s dalším „zahušťováním“ zástavby sídlišť, kde je 

koncentrace obyvatel zvláště ve velkoměstských sídlištích již tak hodně vysoká. Sídliště 

trpí anonymitou a s ní spojenou častou kriminalitou, nedostatkem parkovacích míst, v 

některých objektech schází výtahy. Obyvatelé stávajících objektů nemají o podobné 

zásahy, pokud by jim nepřinesly nějaký výrazný benefit, například v podobě regenerace 

objektu na účet nových vlastníků bytů nadstavby, zájem. Toto řešení je vhodné spíše pro 

soliterní bytové panelové domy. 

 

V poslední době jsou často ploché střechy využívány pro umístění stanic mobilních 

operátorů, případně pro umístění fotovoltaických článků. 

 

Střechy již revitalizovaných objektů reprezentují plochu, která se významně podílí na 

přetěžování kanalizační sítě, na rozvodňování místních toků a na zhoršení kvality ovzduší, 

způsobené přehříváním konstrukcí, na zvýšené prašnosti, tepelných ztrátách, atd.  

 

Se snahou využít tuto plochu pro ozelenění, nebo ke zřízení střešní zahrady, případně 

užitkové zahrady a vytvoření tímto „páté fasády“ domu se doposud u stávajících 

panelových bytových domů v ČR nesetkáváme.  

5.2 ZELENÉ, VEGETAČNÍ STŘECHY 

5.2.1 HISTORIE 

Vegetací porostlé, tedy vegetační, zelené střechy jsou známé od nepaměti, jak z oblastí 

rovníkové Afriky, tak z oblastí států Severní Evropy. Jednalo se vždy především o ploché 

střechy nebo střechy o malém sklonu, vytvořené z dřevěné konstrukce, které byly opatřeny 

drny a porostlé trávou. Tyto střechy nebyly využívány jako pobytové, ke zřizování zahrad, 

ale sloužily především k ochraně objektu před klimatickými jevy. 

V současné terminologii řadíme tento typ vegetační střechy mezi tak zvané „extenzivní 

ozelenění“ .  
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Realizace plochých střech a jejich využití pro střešní zahrady je rovněž známé již několik 

tisíc let. Visuté zahrady Semiramidiny, vybudované již v 7. stol.př.n.l, patřily k sedmi 

divům tehdejšího středověkého světa. V současné terminologii řadíme tento typ vegetační 

střechy mezi tak zvané „intenzivní ozelenění“.  

  

Intenzivní ozelenění střech formou střešní zahrady vytváří jakousi „pátou“ fasádu domu a 

poskytuje estetické, relaxační, hlukově a sociálně izolované místo v zastavěných částech 

města. 

 

Mezníkem pro rozvoj vegetačních střech, ale především střešních zahrad se stal vynález 

železobetonu v roce 1867, který umožnil snadnější a jednodušší řešení střešních plášťů, 

přispěl k bezpečnějšímu uložení vodoinstalací a značně prodloužil životnost konstrukčních 

prvků střech i celých objektů.  

Hlavní rozvoj plochých střech nastal v celosvětovém měřítku v období funkcionalismu. 

 

Za nejvýznamnějšího představitele funkcionalismu a současně za největšího architekta   

20. století je považován Le Corbusier. Měl mimořádný a silný vliv na architekturu a 

urbanismus takřka po celém vyspělém světě. Jeho mnohé principy a nápady zobecněly a 

jsou užívány dodnes, mezi ně patří i teze  „Pět bodů moderní architektury“ publikované 

v roce 1927. V nich uvádí : „Střešní zahrady: technika plochých střech umožňuje budovat 

na střechách zahrady. Nahrazují zeleň, kterou dům místu odebral“31.  

5.2.2 OZELENĚNÍ STŘECH, JAKO FORMA REGENERACE PLOCHÝCH 
STŘECH STÁVAJÍCÍCH PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOM Ů  

Aktuálnost možnosti vzniku rozsáhlejšího ozeleněných střech je dána v současné době 

probíhajícími rekonstrukcemi a revitalizacemi stávajících panelových bytových domů, 

jejichž nedílnou součástí je i regenerace ploché střechy. 

Tento proces byl nastartován a je významně motivován finančními dotacemi souvisejícími 

s probíhajícími rekonstrukcemi a revitalizacemi panelových bytových domů.  

5.3 FORMY OZELENĚNÍ  

Ustálenými termíny v terminologii užívané v tomto oboru jsou :  

a) extenzivní zeleň, či extenzivní střecha 
                                                 
31 http://cs.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier 
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b) intenzivní zeleň, či intenzivní střecha 

V literatuře se rovněž uvádí terminologie „vegetační střechy“ a „střešní zahrady“.  

V této práci je pojem „vegetační střecha“ chápán jako střecha s vegetací bez ohledu na 

technické nároky její realizace a na způsob jejího užívání. To znamená,že zahrnuje 

extenzivní i intenzivní typ vegetačního krytu. 

V disertační práci jsou užívány oba názvy zelená střecha i vegetační střecha jako 

rovnocenné.  

5.3.1 EXTENZIVNÍ STŘECHA 

Extenzivní střecha nepředpokládá pobyt obyvatel domu. Plní především funkci 

ekologickou. Je méně technicky i finančně náročná, jak na zřízení, tak na provoz, ale 

z hlediska přínosu je plnohodnotná a pro ozeleňování stávajících střech panelových domů 

se jeví jako nejperspektivnější. Její provedení je možné s ohledem na statickou únosnost 

konstrukcí v několika variantách, které se odlišují tloušťkou substrátu a skladbou zeleně. 

5.3.2 INTENZIVNÍ STŘECHA 

Intenzivní střecha předpokládá a umožňuje relaxační pobyt obyvatel domu a plní současně 

i funkci ekologickou. Jedná se o technicky a finančně náročnou záležitost, jak na zřízení, 

tak na údržbu. Především u zřizování tohoto typu ozelenění na konstrukcích stávajících 

panelových bytových domů, jejichž statika není na toto nové funkční využití dimenzována, 

může být tento záměr nereálný nebo mohou být  předpokládané náklady výrazně vyšší. 

Jinak tomu je v situaci, kdy se zřízení pobytové zahrady dopředu plánuje a statika objektu 

je této skutečnosti přizpůsobena. Provedení tohoto typu střechy je dáno funkčním využitím 

střechy (pochůzí, pojízdná) a typem a výškou rostlin, či stromů navržených k ozelenění.  

Je možno konstatovat, že jakákoliv forma ozelenění je přínosem, neboť nahrazuje zeleň, 

kterou stavba místu odebrala. V důsledku výrazného úbytku půdy pro realizaci tradiční 

zeleně v městských sídlech, totiž dochází k mnoha negativním jevům, především ke 

zhoršení kvality ovzduší, k zvýšení prašnosti, kdy prach ve vzduchu na sebe navazuje 

těžké kovy, alergeny a organické látky, k oteplování a vzniku permanentní vrstvy smogu, 

který pohlcuje ultrafialové záření.  
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U nás prozatím nevyužívané a netradiční, ozelenění střech, ať na stávající zástavbě nebo 

nově navrhovaných objektech může tyto negativní důsledky částečně eliminovat a dokonce 

v případě střešních zahrad vytvářet novou společenskou hodnotu. 

5.4 PŘÍNOSY OZELENĚNÍ STŘECH OBECNĚ 

Zeleň na střechách poskytuje lidem mnoho přímých i nepřímých výhod. 

Ozeleněné střechy, mohou plnit speciální úkoly technické, ekologické i sociální, případně 

všechny současně.  

5.4.1 TECHNICKÝ PŘÍNOS 

Technický význam „ozeleněné“ střechy spočívá především v tom že : 

• snižuje teplotní výkyvy ve střešním prostoru i v místnostech pod střešním prostorem 

během dne a noci a rovněž během jednotlivých ročních období. Tepelné namáhání 

hydroizolace u klasické střechy se pohybuje v rozmezí 110°C (-30°C v zimě a až 80°C 

v létě), u střechy s vegetačním souvrstvím se jedná o rozmezí 40°C (-10°C v zimě a až 

30°C v létě). 

• v důsledku toho snižuje náklady na vytápění v zimním období, na klimatizaci v letním 

období. Ze studie vědců na universitě v Cardiffu (UK), kteří počítačově simulovali 

mikroklima okolo a uvnitř budov při využití zelené střechy v 9 městech po celém světě 

vyplývá, že zelená střecha (případně s podporou popínavé zeleně na zdech) může v létě 

ochladit teplotu objektu o3,6-11,3°C s ohledem na klimatické poměry místa. Konkrétně 

v Rijálu, v Saudské Arábii, zelená střecha umožní snížení doby provozu klimatizace 

denně z 12 hodin na 5 hodin.[1] 

• chrání hydroizolaci před účinky ultrafialových slunečních paprsků a zvyšuje její 

životnost 

• brání mechanickému poškození hydroizolace při užívání střechy i při jejich opravách 

• zpomaluje odtok dešťových vod, čímž snižuje riziko záplav v území 

• izoluje vyvýšené místo částečně od hluku, navíc rostliny redukují hluk absorpcí 32 

• zelená střecha dokáže podle klimatu a ročního období pojmout až 99% srážkové vody a 

většinu z ní opět odpaří do ovzduší33  

• ušetří náklady za čištění dešťových vod, neboť nezatěžují kanalizaci 

                                                 
32 Drobeček,Ing. VUT Brno fakulta stavební, ústav pozemních staveb 
33 Zelené střechy pro každého Optigreen 
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• zlepšuje požární bezpečnost objektu, neboť zatravněné střechy jsou považovány za 

nehořlavé [4] 

• poskytuje ochranu proti elektromagnetickým vlnám vysokofrekvenčních technologií 

(základny mobilních telefonů). Je vědecky prokázáno, že 15 cm souvrství zelené 

střechy na frekvenčním rozsahu 1,8-1,9 GHz snižuje intenzitu elektromagnetického 

záření o 22dB, oproti tradiční konstrukci střechy, jež přináší snížení o 3dB. [51] 

5.4.2 EKOLOGICKÝ PŘÍNOS 

Ekologický význam ozeleněných střech je dán pozitivním vlivem vegetačního krytu na 

utváření přírodních podmínek v širším i užším okolí.  

Již 5% ozeleněných střech ve městě je pro životní prostředí nezanedbatelným přínosem 

[4]. Je prokázáno, že počet extrémně horkých dnů se v Evropě od roku 1880 do dnešních 

dnů téměř ztrojnásobil. [2]. Pouze ve městech plných zeleně se podnební režim vyrovnává. 

Stromy v ulicích filtrují prach a zadržují vítr. Dešťová voda může zasakovat do půdy a 

udrží se na zatravněných plochách. Plochy zeleně ovlivňují rozložení vzdušných proudů. 

 

Vegetační kryt ovlivňuje: 

• biotopy - umožňuje jejich vznik ( umožní život drobnému hmyzu, ptactvu) 

• vodní režim (příznivě ovlivňuje vláhovou bilanci širšího prostředí tím, že zde jednak 

zadržuje srážkovou vodu, jednak zpomaluje její odtok, snižuje riziko záplav a konečně 

umožňuje její produktivní využití formou transpirace střešní vegetace) 

• zabezpečení biologického a mechanického čištění dešťové vody 

• oteplování konstrukcí a ovzduší (snižuje teplotní výkyvy ve střešním prostoru a tak 

přispívá k celkově příznivější a  vyrovnanější teplotní bilanci širšího prostředí, zlepšuje 

mikroklima) 

• prašnost (zachycuje prach a snižuje tím prašnost ovzduší, což je specificky v případě 

Ostravy závažný hygienický problém) 

• zachycování těžkých kovů v ovzduší až 96% (kadmium,nikl, olovo,zinek,) – což má 

velmi příznivý vliv na hygienu prostředí 

• zachycování oxidu uhličitého. Průměrně zachytí až 375 g oxidu uhličitého na metr 

čtvereční střechy 34 , který rostliny využívají během fotosyntézy 

• produkci kyslíku 

                                                 
34 Discovery News: Zelené střechy příznivě ovlivňují klima, http://www.ekolist.cz/zprava2.shtml?x 
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• estetiku výhledu na střechy sousedních nižších objektů v rámci sídliště, či souboru 

budov 

• omezení vzniku vzdušných proudů, kdy přehřátý vzduch zvedá ze země usazené 

částice nečistot a škodlivin, částice následně vytváří mlhavé ovzduší (smog) a dochází 

k menší propustnost slunečního svitu o cca 15% a k většímu výskytu mlh35  

• umožnění produkce bylin, zeleniny a drobného ovoce 

• v případě intenzivní pobytové střechy, vytvoření dalšího užitkového, bezpečného a 

izolovaného vyvýšeného obytného prostoru, tzv. páté fasády objektu 

• uvolnění vnitrobloku (dětská hřiště, lavičky, atd jsou realizovány na střeše) 

• částečnou náhradu za zeleň odebranou místu realizací stavby 

• zlepšení klimatu měst a aglomerací a tím na zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva 

5.4.3 SOCIÁLNÍ PŘÍNOS STŘEŠNÍ ZAHRADY 

Sociální, to je estetický a rekreační význam střešních zahrad spočívá zejména v některých 

jejich mimořádně příznivých obytných i výtvarných předpokladech. Je to především 

možnost vyhlídky, spojená často současně s intimitou, jež vzniká izolací ve vyvýšeném 

prostoru. Vyhlídka dovoluje vnímat širší prostor, než je ten, který je dán vlastním 

zahradním pozemkem. Střešní zahrada podstatně rozšiřuje kvantitu vnímaného prostředí a 

zlepšuje i kvalitu vnímaného prostředí v důsledku snížení prašnosti. Důležitým přínosem 

může být za určité prostorové situace, a především ve velkoměstech, i akustická izolace 

těchto ploch.  

Jediný nepříznivý obytný faktor, kterým se zde může stát přílišná větrnost, se dá vyřešit 

např. skleněnými či jinými zábranami. 

Uplatnění sociálních, tedy rekreačních a estetických, funkcí je podmíněno vhodným 

zpřístupněním těchto střešních zahrad.  

 

Příklad novostavby s realizovanou zelenou střechou 

V USA , v parku Golden Gate v San Francisku, 

 byl v roce 2008 realizován a otevřen objekt akademie věd, který reprezentuje 

nejekologičtější muzeum na světě. Souvrství zelené střechy o výšce 15 cm vytváří 

optimální tepelnou i zvukovou izolaci. Hodnota nízkofrekvenčního hluku se díky půdní 

vrstvě snížila dokonce o 49 dB. Střecha je schopna absorbovat 98% veškeré srážkové 

                                                 
35 Drobeček David, VUT Brno, fakulta stavební, ústav pozemních staveb 
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vody, která je vegetací filtrována, čímž se omezí přenos v ní obsažených škodlivin do 

ekosystému. Ročně střecha profiltruje až 135 000 hektolitrů vody. Zelená střecha poskytla 

rovněž útočiště hmyzu, ptactvu a drobným plazům (ještěrky) a obojživelníkům (žáby). 

Střešní zahrada nevyžaduje dodatečnou údržbu ani zavlažování. [11]. 

 

 

Obrázek 5 – Akademie věd, San Francisco,( Zdroj:[52]) 
 

Příklad dodatečného ozelenění střechy stávajícího objektu 

Dodatečné ozelenění bylo realizováno na střeše sedm metrů vysoké stávající budovy 

parkovacích garáží v Zirndorfu  z roku 1999, s plochou cca 3 300 m2 a sklonem 3% 

přecházející ve dvou místech na terén. Střešní konstrukce je tvořena betonovým stropem se 

živičnou hydroizolací. Možnosti dodatečného plošného zatížení střechy byly omezeny na 

hodnotu 350 kg/m2, což vyžadovalo využití obzvlášť lehkých materiálů a při provádění 

bylo nutno dbát na to, aby nedošlo k většímu bodovému zatížení. Na střechu bylo 

koncipováno v rámci zábavního parku PLAYMOBIL minigolfové hřiště. Minigolfový 

areál je navržen jako říční krajina se skalními partiemi a vyschlým korytem. Ústředním 

prvkem je potok pramenící na návrší a vsakující se ve štěrkové deltě. [8]. 
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Obrázek 6 – Minigolf v areálu Playmobil, Zirndorf (Zdroj:[53]) 
 

Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům současného stavebnictví na energetickou úspornost a 

ekologii životního prostředí, lze očekávat především v městech s omezenou možností 

přírodních zelených ploch, stále větší zájem o zelené střechy, které jsou označovány jako 

střechy budoucnosti. [12]. 

5.4.4 PODMÍNKY PRO REALIZACI OZELE ŇOVÁNÍ 

Realizace a provoz extenzivní a zvláště intenzivní zelené střechy je po stránce technické, 

technologické, ale i po stránce ekonomické velmi náročný investiční projekt. 

Je skutečností, že moderní systémy zelených střech se v praxi používají již přibližně 35 let 

a mnoho odborníků odhaduje jejich životnost na více než 50 let do první významnější 

opravy nebo výměny. 

 

Důležitá je zejména příprava celého záměru, kterou reprezentují následující kroky : 

- posouzení technického stavu objektu 

- návrh a realizaci hydroizolace ploché střechy  
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- kvalitně zpracovaný projekt, kvalitní systém ozelenění a vhodný typ skladby střechy 

- kvalitu provedených prací, s důrazem na detaily 

- kvalitní materiály, použité technologie, systémová ověřená řešení 

- kvalitní realizační firmu s historií a uspokojivé dlouhodobé garance 

- zajištění odborné údržby  

5.4.5 RIZIKA 

Je třeba si uvědomit, že se jedná o technicky, technologicky i finančně velmi náročnou 

zakázku. V případě závady v podobě zatékání, odstranění takové závady většinou znamená 

snesení střechy včetně hydroizolace a opětovné provedení vrstvy hydroizolace a následné 

ozelenění, což představuje velké finanční náklady. 

 

Mezi základní předpoklady pro realizaci střechy a mezi nejčastější vady projektu patří : 

- chybí kořenovzdorná hydroizolace nebo neprorůstavá folie proti prorůstání kořenů 

- není dostatečně vyvedena výška přesahu kořenovzdorné hydroizolace, či folie s ohledem 

na výšku budoucího souvrství 

- není zohledněno vyspádování střechy 

- není zajištěna odolnost proti sání větru 

- drenáž není uložena v dostatečné hloubce, není soulad mezi souvrstvím a sklonem 

střechy 

- nosná konstrukce není dostatečně stabilní a nesnese přitížení od zelené střechy 

- není realizována přípojka vody pro zalévání rostlin 

- nejsou řešena bezpečnostní opatření během stavby (pád osob z výšky) 

- malá váha střechy a s tím související možnost podfouknutí 

- není zajištěn bezpečný přístup na střechu 

- nevhodné použití substrátu 

 

Je třeba vzít v úvahu, že prostředí je pro rostliny na střešních konstrukcích extrémní. 

Z tohoto důvodu je nezbytné, aby typ substrátu přesně odpovídal druhu rostlin a typu 

konstrukce střechy, neboť v případě podmáčení vegetace uhyne, střecha neplní svoji funkci 

a je třeba odstranit všechny vrstvy až na hydroizolaci a provést střechu znovu. 
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Proto je velmi důležité zvolit firmu, která : 

1. garantuje ucelený a komplexně propracovaný, dlouhodobě ověřený, certifikovaný 

systém zajištění jakosti a poskytované záruky, který odpovídá posledním, nejpřísnějším 

vědeckým poznatkům a směrnicím, např. v Německu FLL (Forschungsgemeinshaft 

Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.)  

2. nabízí optimální sortiment produktů a služeb formou systémových řešení 

3. zajišťuje dodávky materiálu v kvalitě odpovídající aktuálním směrnicím, kvalitní 

dodavatelské firmy používají přírodní ekologické materiály 

4. zajišťuje kompetentní poradenství v oboru a poskytuje podklady pro projektanty a 

architekty 

5. zajišťuje realizace v nezbytné kvalitě sama, nebo odbornou partnerskou firmou 

z nejbližšího okolí a rovněž odbornou údržbu realizovaných střech 

6. poskytuje výhodné podmínky a dlouhodobou záruku min. po dobu 10 let  

 

K vedoucím firmám na trhu v této oblasti, mimo jiné patří firma Optigreen international 

AG, která se již více než 30 let specializuje na všechny typy zelených střech. Sdružení 

Optigreen má v současné době asi 120 partnerů v Německu, Holandsku, Belgii, Rakousku, 

Švýcarsku, Itálii, Anglii, Turecku, České republice, Slovensku, Polsku, USA a Číně. 

Realizuje ročně cca dva miliony čtverečních metrů zelených střešních ploch v různých 

variantách. Z tohoto důvodu bylo použito jejich systému pro návrh ozelenění ploché 

střechy na objektu G57. 

5.5 SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO ZELENÉ STŘECHY – TYPY STŘECH 

Devět systémových řešení firmy Optigreen pro zelené střechy je možno rozdělit na:  
 
A) Extenzivní střechy - „Úsporná střecha“ – příloha č.2 
 - „Lehká střecha“ – příloha č.3 
 - „Přírodní střecha“ – příloha č.4 
 - „Retenční střecha“ 
 - „Šikmá střecha“ 
 
B) Intenzivní střechy - „Střešní zahrada“ - příloha č.5 
 - „Parková střecha“ 
 - „Provozní střecha“ 
 
C) Extenzivní a intenzivní  - „Inverzní střecha“ 
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Tabulka 6 - Jednotlivé typy zelených střech ( Zdroj Optigreen) 
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5.5.1 TYPY ZELENÝCH STŘECH  VHODNÝCH K OZELEN ĚNÍ 
STÁVAJÍCÍCH PLOCHÝCH ST ŘECH PANELOVÝCH BYTOVÝCH 
DOMŮ  

Pro ozelenění plochých střech panelových bytových domů je možno využít ze shora 

uvedené nabídky, především s ohledem na hmotnost a finanční náročnost, tří typů zelených 

střech extenzivních a jeden typ střechy intenzivní. Jedná se tedy celkem a čtyři systémy 

pro ozelenění střech a sice : 

 
A) extenzivní střecha typu : „Úsporná střecha“ 
 „Lehká střecha“ 
 „Přírodní střecha“ 
B) intenzivní střecha typu : „Střešní zahrada“ 
 
 
Každý typ nabízí dvě řešení  – skladba pro sklon 0-5°a skladba pro sklon 1-5°. 

5.5.1.1 „ EXTENZIVNÍ ÚSPORNÁ STŘECHA“ – příloha č.2 

Jedná se o nejúspornější variantu zelené střechy, s nízkými pořizovacími náklady i  nízkou 

náročností údržby. Přináší však nízkou biodiverzitu . 

„Úsporná střecha“ je dle sklonu střešní konstrukce řešitelná ve dvou základních variantách, 

které se liší způsobem odvodu vody:  

a) řešení 1 (U1): skladba pro sklon 0-5° - Při použití drenážní nopové folie pro rychlý 

odtok dešťové vody:  

• je zabráněno hromadění vody na bezspádových střechách a na střechách s velkou 

odvodňovací délkou 

• jedná se o lehkou konstrukci s velkou drenážní kapacitou 

b) řešení 2 (U2): skladba pro sklon 1-5° - Při použití Optigreen Triangle odvodňovacího 

systému je:  

• zajištěno rychlé odvádění vody prostřednictvím systému drenážních profilů a 

kontrolních šachet 

• je vytvořen větší prostor pro kořenění vegetace 

5.5.1.2 „EXTENZIVNÍ LEHKÁ STŘECHA“ – příloha č.3 

Jedná se o velmi lehkou střechu a současně funkční zelenou střechu , odolnou proti erozi 

větrem, lze však použit pouze u kotvené hydroizolace ( mechanicky fixované). Je vhodná 

pro bezspádové střechy bez větších nerovností. V sušších regionech je však nutno používat 

automatické zavlažování. Vykazuje vyšší finanční nároky na pořízení i údržbu. 



- 54 - 
  

„Lehká střecha“ je dle sklonu střešní konstrukce řešitelná ve dvou základních variantách, 

které se liší způsobem odvodu vody:  

a) řešení 1 (L1): skladba pro sklon 0- 5° - Při použití nopové folie pro rychlý odtok 

dešťové vody:  

• je zabráněno hromadění vody na bezspádových střechách a na střechách s velkou 

odvodňovací délkou 

• jedná se o lehkou konstrukci, malá výška vrstvy, rychlá pokládka s velkou drenážní 

kapacitou 

 

b) řešení 2 (L2): skladba pro sklon 1 5° - Při použití drenážní smyčkové rohože Optigreen 

u vpusti je: 

• zajištěno rychlé odvádění vody, malá výška vrstvy, rychlá pokládka vegetační 

vrstvy.Vegetační vrstvu tvoří předpěstovaná vegetační rohož s rostlinným druhem 

sedum pro rychlé ozelenění střechy na nosné rohoži z vytlívajícího materiálu 

5.5.1.3 „EXTENZIVNÍ PŘÍRODNÍ STŘECHA“ – příloha č. 4 

Jedná se o vysoce ekologickou hodnotu střechy, dlouhodobě kvetoucí, vytváří vhodné 

prostředí pro život rozmanitých druhů flóry a fauny. Náklady na pořízení a údržbu jsou 

vzhledem k ekologickému přínosu přiměřené. 

„Přírodní střecha“ je dle sklonu střešní konstrukce řešitelná ve dvou základních variantách, 

které se liší způsobem odvodu vody:  

a) řešení 1 (P1): skladba pro sklon 0- 5° - Při použití drenážní nopové folie pro rychlý 

odtok dešťové vody:  

• je zabráněno hromadění vody na bezspádových střechách a na střechách s velkou 

odvodňovací délkou 

• jedná se o lehkou konstrukci s velkou drenážní kapacitou 

 

b) řešení 2 (P2): skladba pro sklon 1-5° - Při použití kombinace Optigreen Triangle 

odvodňovacího systému a drenážní vrstvy typ Perl je: 

• zajištěno rychlé odvádění vody, při snadném vyrovnání nerovností plochy, velká 

schopnost akumulace vody pro rostliny prostřednictvím systému 

• je vytvořen větší prostor pro kořenění vegetace 
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5.5.1.4 „INTENZIVNÍ STŘEŠNÍ ZAHRADA“ – příloha č. 5 

 
jedná se o intenzivní zelenou střechu, architektonicky pojednanou krajinu jako další 

prostor k životu, finančně náročná na pořízení i údržbu. Hlavním přínosem je, že v našich 

hustě zastavěných městech, kde jsou plochy zeleně vzácné, kde ceny pozemků často 

šplhají do astronomických výšek, kde vládne všudypřítomný hluk, vedro, prach a 

depresivní šeď střech, je možno tyto problémy řešit realizací střešních zahrad. 

 

Střešní zahrada je dle sklonu střešní konstrukce řešitelná ve dvou základních variantách, 

které se liší způsobem odvodu vody:  

a) řešení 1 (Z1): skladba pro sklon 0-5° - Při použití drenážní nopové folie pro rychlý 

odtok dešťové vody: 

• je zabráněno hromadění vody na bezspádových střechách a na střechách s velkou 

odvodňovací délkou 

• možnost velké akumulace vody v drenážní vrstvě, kořenění rostlin do celé hloubky 

souvrství  

 

b) řešení 2 (Z2): skladba pro sklon 0-2° - Při použití patentovaného drenážního systému 

Optigreen Triangle, který se skládá z kombinované vodní šachty a profilů pro odtok 

vody: 

• drenážní násyp umožňuje bezproblémové vyrovnávání nerovností střechy. 

• kořenění rostlin je umožněno do celé hloubky souvrství.  

 

Z hlediska ekologického významu, střešní zahrady nedosahují kvalit střech přírodních co 

do počtu druhů rostlin, vzniku přírodního biotopu, zvyšují však užitkovost a standard 

bydlení a vytváří tzv. pátou fasádu objektu 

5.5.2 SROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH UKAZATEL Ů SOUVRSTVÍ STŘECH 
VHODNÝCH K OZELEN ĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCHÝCH ST ŘECH 
PANELOVÝCH BYTOVÝCH DOM Ů  

Jednotlivé typy ozelenění střech je nezbytné srovnat na základě ukazatelů, které jsou pro 

užitné vlastnosti a ekonomickou náročnost střechy určující. Na základě porovnání 

ukazatelů je možno stanovit pořadí vhodnosti jejich uplatnění v konkrétním případě 

v praxi, dle konkrétních požadavků. 
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Pro srovnání jsou vybrány následující technické a finanční ukazatele : 
 

1) hmotnost souvrství s ohledem na přitížení stávající konstrukce 

2) ekologická hodnota zelené střechy 

3) retence vody 

4) odtokový součinitel zbytkové vody 

5) akumulace vody  

6) náročnost údržby 

7) finanční náročnost 

 
K vyhodnocení byla zvolena stupnice, kdy nejnižší počet bodů znamená nejlepší výsledek.  

Údaje vychází z podkladů firmy Optigreen.  

 

1) Hmotnost souvrství - přitížení stávající konstrukce 

U novostaveb není problém konstrukci staticky nadimenzovat tak, aby vyhověla 

požadovaným parametrům na realizaci souvrství zelené střechy, či střešní zahrady. 

 

Z hlediska statického u stávajícího objektu hraje přitížení souvrstvím zelené střechy ve 

stavu nasyceném vodou rozhodující roli při úvahách o dodatečném ozelenění střechy, 

v tomto případě se jedná o zatížení stálé. Zatížení sněhem, které se liší dle regionu a 

provozní zatížení závislé na způsobu využití je nutno brát v úvahu jako zatížení nahodilé. 

Rovněž minimální hmotnost vegetačního souvrství v suchém stavu hraje důležitou roli.  

Jedná se zejména o případ volně pokládaných nekotvených hydroizolací , nekotvených 

bezpečnostních systémů k zajištění proti pádu osob a u inverzních střech. [9] 

V případě ozeleňování střech stávajících panelových domů není nutno problematiku 

minimální hmotnosti řešit a bude hodnocen pouze ukazatel přitížení konstrukce. 

 

Z tohoto důvodu je nezbytné tento ukazatel zařadit pro posuzování vhodnosti typu střechy 

na první místo. 

Pokud stávající konstrukce staticky nevyhoví je možno zvolit jiné technické řešení na 

zlepšení statické únosnosti, které však vždy stavbu zelené střechy významně prodraží. 
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Tabulka 7 - Srovnání vybraných typů střech s ohledem na hmotnost souvrství 

Typ střechy Hmotnost kg/m2 
(ve stavu nasyceném 

vodou) 

Vyhodnocení 

Extenzivní úsporná střecha 
Řešení 1  - U1 
Řešení 2  - U2 

 
90 - 140 
100 -140 

 
2 
3 

Extenzivní lehká střecha 
Řešení 1  - L1 
Řešení 2  - L2 

 
50 
50 

 
1 
1 

Extenzivní přírodní střecha 
Řešení 1  - P1 
Řešení 2  - P2 

 
100 - 300 
100 - 300 

 
4 
4 

Intenzivní střešní zahrada 
Řešení 1  - Z1 
Řešení 2  - Z2 

 
320 - 570 
320 - 570 

 
5 
5 

(Zdroj: vlastní zpracování)  
 
Pro realizaci nové zelené střechy na stávající střeše objektu, při snaze o co nejmenší 

přitížení konstrukce je vhodná :  extenzivní lehká střecha (L1,L2) a extenzivní úsporná 

střecha (U1,U2). 

 
 
2) Ekologická hodnota zelené střechy 

Zeleň na střechách má, stejně jako jiné rostliny, pozitivní účinek na kvalitu ovzduší. 

Produkuje kyslík, filtruje částice prachu a nečistot, může absorbovat různé škodliviny 

obsažené ve vzduch, aerosoly a váže těžké kovy. Zeleň také reguluje teplotu a vlhkost 

okolního vzduchu, rostlinné polštáře na střechách mají tepelně izolační a retenční účinek.  

 

S ohledem na typ rostlin a jejich druhovost, pestrost jejich skladby, mají zelené střechy 

různou ekologickou hodnotu – biodiverzitu.  

V případě „úsporné střechy“ se jedná převážně o byliny, trávy a rozchodníky. U „lehké 

střechy“ vegetační kryt tvoří předpěstovaná vegetační rohož sedum a mech. „Přírodní 

střecha“ se vyznačuje velmi pestrou skladbou bylin, trav, rozchodníků i nízkých dřevin, 

vzniká tak vhodné prostředí pro život nejen flory ale i fauny, zejména hmyzu a ptactva. 

Vytváří se biotop, který reprezentuje nejvyšší ekologickou hodnotu vegetační střechy.  

U extenzivních typů střech je péče minimální, kromě „lehké střechy“ v sušší klimatických 

oblastech, kdy je střechu nutno uměle zavlažovat.  
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„Střešní zahrada“ nemá sice charakter přírodního prostředí - biotopu, ale sestává z většího 

počtu rostlinných druhů zejména z trávníků, trvalek, keřů, případně stromů a současně 

vytváří plochu pro rekreaci. O střešní zahradu je nezbytné intenzivně odborně pečovat.  

 

Tabulka 8 - Srovnání vybraných typů střech s ohledem na ekologický přínos 

Typ střechy Ekologický přínos Vyhodnocení 
Extenzivní úsporná střecha 

Řešení 1  - U1 
Řešení 2  - U2 

 
40  % 

 
3 

Extenzivní lehká střecha 
Řešení 1  - L1 
Řešení 2  - L2 

 
20  % 

 
4 

Extenzivní přírodní střecha 
Řešení 1  - P1 
Řešení 2  - P2 

 
100 % 

 
1 

Intenzivní střešní zahrada 
Řešení 1  - Z1 
Řešení 2  - Z2 

 
80  % 

 
2 

(Zdroj: vlastní zpracování)  
 
Přírodnímu prostředí se bohatosti rostlinných druhů se nejvíce přibližuje: extenzivní 

přírodní střecha a intenzivní střešní zahrada.  

 
3) Retence vody 

Důležitým elementem retence je zařízení pro omezení odtoku. Retenci dešťových vod 

dělíme na: 

• Retenci dešťových vod pomocí ochranných retenčních nádrží  

• Decentralizovanou retenci dešťových vod (na jednotlivých nemovitostech)  

V současné době existuje celá řada důvodů pro omezení odtoku dešťové vody z 

jednotlivých nemovitostí, kdy velmi účinným řešením jsou například zelené střechy[34]. 

Zelené střechy mají retenční účinek. Podle souvrství zelené střechy může být veškerá  

dešťová voda zadržena v půdním tělese (intenzivní zazelenění), minimálně ale podíl 30% 

(extenzivní zazelenění). U zelených střech dochází zároveň k čištění vlivem protékání 

vody oživenou půdní zónou. Stejně tak může být ozeleněním střech dosaženo zlepšení 

mikroklimatu a odpovídajícího utváření rázu zastavěné oblasti, redukce celkového odtoku 

dešťové vody. Zelená střecha je retenční zařízení s čisticím účinkem.  
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4) Součinitel odtoku zbytkové vody 

Hromadná zástavba, rozsáhlé střechy a zpevněné plochy značně mění odtokové poměry v 

krajině. Dešťová voda odtéká rychle, tvoří agresivní přívalovou vlnu a může působit 

záplavy a škody Při intenzivních deštích převyšuje dešťový odtok zdaleka všechny ostatní 

druhy odpadních vod a ovlivňuje tím zásadně návrh a dimenzování celé řady objektů v 

systému městského odvodnění. 

Zelené střechy zabezpečují biologické a mechanické čištění dešťové vody díky filtraci, 

čímž dochází k zachycení škodlivých látek skrze rostliny a půdní těleso, čím nastává 

redukce škodlivých látek ze vzduchu. 36.  

Zelená střecha dokáže podle klimatických podmínek a ročního období pojmout až 99% 

srážkové vody a většinu z ní opět odpaří do ovzduší. 

 

Bez střešní zeleně 80-90% srážkové vody rychle odteče z plochy střechy, pouze 5-20% se 

odpaří do ovzduší. U střechy byť s minimální tloušťkou vegetačního souvrství odteče dle 

typu zelené střechy 1-50% vody z plochy a 99- 50% se odpaří do ovzduší. 

 

Je nutno si uvědomit, že sladká voda, kterou má lidstvo pro své použití k dispozici, 

představuje méně než tisícinu veškeré vody na planetě. Zbytek tvoří ledovce a mořská 

voda [1]. Vody není nadbytek, je důležité si tento fakt uvědomit a podle toho k ní 

přistupovat.  

 

Retenční vlastnosti zelených střech v závislosti na srážkové oblasti (v Německu)37 

Aktuální hodnoty součinitelů odtoku zelené střechy udává německá „Směrnice FLL pro 

projektování, provádění a údržbu zelených střech“ německé Společnosti pro výzkum, 

rozvoj a krajinářskou tvorbu („FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege 

Dachbegrünungen“ od „Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau 

FLL“) z roku 1995; tyto hodnoty v současné době procházejí aktualizací. Hodnoty 

součinitelů odtoku se vztahují na různé konstrukční výšky vrstev a sklony střechy. Dosud 

nevyjasněná byla retence vody a odtokový koeficient v závislosti na sklonu střechy. 

Pracovní skupina FLL vycházela při zpracování „Směrnice FLL pro projektování, 

                                                 
36 Ing. Mifková, VUT Brno, FAST, Ústav vodního hospodářství obcí 
37 Gunter Mann, Optigrün international AG, 
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provádění a údržbu zelených střech“ (FLL 1990, 1995) z předpokladu, že u střech s vyšším 

sklonem (od 5°) je vyšší povrchový odtok a tím i vyšší součinitel odtoku (C = 0,7)38. V 

novějších výzkumech bylo prokázáno, že sklon střechy má na retenci vody jen malý vliv. 

Rozdíly při různých sklonech střechy (0°, 1°, 15°) sice existují, ale jsou pouze menšího 

rozsahu39. 

Nové poznatky budou v budoucnu zohledněny ve „Směrnicích pro zelené střechy FLL“ 

včetně rozlišení mezi hodnotou „špičkového“ a „ročního“ součinitele odtoku. U uvedených 

hodnot se na jedné straně jedná o špičkové hodnoty součinitele odtoku při určité 

definované srážkové situaci a na druhé straně o procentuální roční množství zadržené 

vody, stanovené jako průměr za několik let. Z posledního jmenovaného pojmu se odvozuje 

takzvaná “hodnota ročního součinitele odtoku“: 

• Schopnost zadržování vody je v různých klimatických obdobích různá (teplé letní, 

chladné zimní), přičemž nejvyšší je v teplých obdobích 

• Schopnost zadržování vody je nejvyšší u bezespádových střech. Závisí pak na 

skladbě vegetačního souvrství zelené střechy a zejména na výšce střešního 

substrátu 

• Schopnost zelených střech zadržet 42-85 % z celkového ročního množství srážkové 

vody je nesrovnatelně vyšší než u střech bez zeleně 

• Součinitel špičkového odtoku závisí na druhu substrátu a jeho hodnota se pohybuje 

mezi 0,18 až 0,5 při výpočtovém množství srážek 300 l/s na ha 

Součinitel odtoku dešťových vod „C“,dříve označovaný řeckým písmenem „ψ“ , je udáván 

bezrozměrným číslem, jehož hodnota je maximálně rovna 1 a jehož použitelná hodnota je 

ovlivněna sklonem střechy a schopností povrchu střechy jímat vodu. Hodnota součinitele 

odtoku dešťových vod C je udávána pro střechy v naší národní normě ČSN 75 6760:2003 

„Vnit řní kanalizace“ v tabulce 9 takto: 

 

 

 

 

                                                 
38 LIESECKE 1995, 1998 
39 Gunter Mann, Optigrün international AG 
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Tabulka 9 – Závislost součinitele odtoku na typu povrchu a sklonu odvodňované střechy  

Druh odvodňované plochy, Součinitel odtoku pro sklon   

popřípadě druh úpravy povrchu do 1 % 1 až 5 % nad 5 % 

Střechy s propustnou horní vrstvou tlustší než 100 mm 0,5 0,5 0,5 

Střechy ostatní 1,00 1,00 1,00 

(Zdroj: Optigreen)  

Norma DIN 1986 „Odvodnění budov a pozemků“ (vydání z března 1995), která v části 2 

uvádí základní údaje pro „Stanovení jmenovitých průřezů odvodňovacího a větracího 

potrubí“ se na rozdíl od dřívějších verzí vztahuje k součinitelům odtoku dle aktuální 

směrnice FLL; to znamená další vývoj směrem k zohlednění poznatků výzkumu. Ve 

dřívějších vydáních byl pro zelené střechy bez rozdílu používán součinitel odtoku C = 0,3. 

Z důvodu stupňujících se požadavků v praxi a také stále častěji praktikovaného odděleného 

poplatku za odvod zvlášť splaškové a zvlášť dešťové vody v obcích (v Německu) začala 

pracovní skupina FLL přepracovávat směrnice FLL, přičemž jsou stejnou měrou 

zohledňovány nejnovější poznatky výzkumu jako i základní hodnoty zavedené normou 

DIN 1986. V mnoha německých obcích platí pro objekty se zelenou střechou zvýhodněná 

sazba poplatku za odvod dešťové vody do kanalizace (u nás stočné). Často k tomu stačí 

paušálně stanovený součinitel odtoku bez ohledu na skladbu vegetačního souvrství 

(zejména na výšce střešního substrátu), vlastnosti systému nebo průkazní povinnost. Jinde 

naopak sazba poplatku nezohledňuje zelené střechy vůbec, důvodem je zde jistá 

přetrvávající skepse a nedůvěra. 

Znázornění modelu vodního hospodářství na zelené střeše 

Podle materiálu a skladby vsakují jednotlivé vrstvy zelené střechy dešťovou vodu více či 

méně, až dosáhnou maximálního nasycení. Plní se tedy jakýsi „zelený střešní zásobník“. 

Přitom je třeba věnovat hlavní pozornost vegetačnímu souvrství zelené střechy jako celku a 

nesoustředit se pouze na jednotlivé segmenty. Již během deště a bezprostředně po něm se 

velká část vody vypařuje a vrací se do ovzduší. K tomu dochází neustále u vody, která 

ulpívá na povrchu rostlin a substrátu (evaporace) a dále dochází u rostlin podle ročního 

období, povětrnostních podmínek a druhu vegetace k asimilačním procesům, kdy rostliny 

přijímají vodu kořeny a v různém množství ji opět uvolňují do ovzduší (transpirace). Míra 

odpařování se liší podle druhu vegetace; u rozchodníků druhu sedum je velmi nízká, u 

trávníků a stromů velmi vysoká. Pro odtokovou charakteristiku zelené střechy to znamená, 

že k odtoku vody ze střechy dochází teprve po nasycení celého vegetačního souvrství 
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(zejména střešního substrátu) vodou a překročení míry odpařování při trvajících srážkách. 

Zelená střecha nemá ani při nasycení vodou stejnou odtokovou charakteristiku jako střecha 

holá, ani v tomto případě neodtéká přebytečná voda v takové míře, v jaké prší shora, neboť 

odtok je podstatně zpomalen a bržděn vegetačním souvrstvím zelené střechy. 

Podstatně jiné je chování u intenzivních zelených střech, kde se počítá se zadržováním 

vody v akumulační drenážní vrstvě. Zde představuje objem zadržované vody další 

využitelný akumulační prostor, takže k odtoku přebytečné vody dochází v mnohem menší 

míře a v mnohem pozdějším okamžiku. 

Z výše uvedených důvodů je třeba součinitel odtoku u různých typů zelených střech v 

ročním měřítku rozlišovat. Vysoká retence vody v létě, menší v zimě. To však neznamená, 

že by retenční výkon byl v zimních, resp. chladnějších obdobích zanedbatelný. V takových 

ročních obdobích bývá obvykle množství srážek nižší a především se nevyskytují 

mimořádně intenzívní (přívalové) deště. Při  výzkumu se mnohdy uplatňovaly „výpočtové 

deště“ dle DIN 1986. Lze tak sice stanovit součinitel špičkového odtoku pro určitý typ 

zelené střechy, ale otázkou je, zda odpovídá skutečné situaci v praxi. Tyto pokusy se 

zpravidla provádějí u zcela nasycené skladby, na kterou ještě dále dopadá silný déšť o 

vydatnosti 300 l/ha x s po dobu 15 minut. Vyvstává otázka, nakolik je případ přívalového 

deště o síle 300 l/s x ha, dopadajícího na zcela nasycenou zelenou střechu reálný. Dá se 

předpokládat, že špičkový odtok závisí na intenzitě deště, ale  tato skutečnost nebyla při 

pokusech v terénu potvrzena 40. 

Metody výpočtu retenčního výkonu dle regionu 

Existují různé přístupy a metody. Například lze pro výpočet maximálních odtokových 

špiček stále zjednodušeně používat součinitel špičkového odtoku vynásobený určitou 

intenzitou srážek. Vynásobíme-li tento výsledek velikostí plochy, dostaneme maximální 

množství vody za sekundu, které teoreticky odtéká z celkové plochy střechy. Tento 

jednoduchý početní vzorec však nebere v úvahu ani sklon střechy a regionální podmínky, 

ani specifické rozdělení a intenzitu srážek. 

Není bez zajímavosti, že města Hannover a Krauchenwies mají přibližně stejné hodnoty 

ročních srážkových úhrnů, cca 630 mm. Přesto zadrží extenzívní zelená střecha s tloušťkou 

10 cm ve městě Krauchenwies více dešťové vody než v Hannoveru. Nejedná se o 

                                                 
40 Gunter Mann, Optigrün international AG 
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nevysvětlitelný fenomén, vysvětlení je následující: Přestože roční srážkové úhrny jsou 

podobné, je regionální rozdělení, četnost a síla srážek natolik rozdílná, že se „zelené střešní 

zásobníky“ také různým způsobem plní a vyprazdňují. Jestliže jsou navíc u pokusných 

ploch třeba jen nepatrné rozdíly ve sklonu, druhu vegetace a materiálu, nelze je již vůbec 

srovnávat. U získaných regionálních výsledků je tedy přinejmenším nutné diskutovat jejich 

přenositelnost na jiná místa z důvodu srovnatelnosti místních podmínek. 

V praxi vyvstávají dvě základní otázky týkající se retenčního výkonu zelených střech, 

které je třeba zodpovědět podle regionálního hlediska a podmínek stavby: 

1. Kolik srážkové vody skutečně zadrží zelená střecha průměrně za 1 rok? 

2. S jakým maximálním špičkovým odtokem je možné u zelené střechy počítat? 

Možnost výpočtu a detailní odpovědi na položené otázky nabízí simulační počítačový 

program „RWS“. U počítačové simulace „RWS“ (RWS je zkratka pro 

„RegenWasserSpeicher“ = překl.: zásobárna dešťové vody) je možné zohlednit regionální 

podmínky, druh zelené střechy (skladbu vegetačního souvrství), sklon střechy, velikost 

plochy a místní údaje o množství srážek. Po zadání potřebných údajů o zelené střeše a 

srážkách v tzv. formátu MD provede počítač simulaci akumulačních a odpařovacích 

procesů na základě reálných srážkových dat a vypočítá roční odtoková množství, 

dlouholetý odtokový průměr a maximální špičkové odtoky v sestupném pořadí a rovněž 

pravděpodobnost jejich výskytu. Výpočet hodnot se provádí jednak pro zadanou velikost 

plochy, jednak pro plochu jednoho hektaru. 

Takto přesné znázornění retenčních vlastností určitého typu zelené střechy, které odpovídá 

realitě, umožnilo sledování místních srážkových dat v pětiminutových intervalech po dobu 

několika let (nejméně 5-10 let). Uvedená data lze zpravidla získat za poplatek od 

Meteorologické služby (v Něm. Deutsches Wetterdienst DWD, u nás Český 

hydrometeorologický ústav). 

Praktické využití počítačové simulace pomocí programu „RWS“ 

Srovnatelné výpočty pomocí počítačové simulace se zohledněním místních srážkových 

poměrů lze využít především v obcích, které počítají s úsporou na poplatcích za odvádění 

dešťové vody do kanalizace pro objekty se zelenou střechou. V závislosti na regionálním 

retenčním výkonu zelených střech by měly být poplatky odstupňovány. To se týká i norem 
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pro schvalování finanční podpory na zřizování zelených střech. Například spolková země 

Severní Porýní – Vestfálsko stanovuje v „Oběžníku č. 4 – Dlouhodobá iniciativa v 

ekologickém vodním hospodářství“ podmínku, že pro získání finanční podpory musí 

zelená střecha vykazovat součinitel odtoku C < 0,3. Jestliže nahlédneme v takovém případě 

do směrnice FLL (1995), která – jak již bylo řečeno – nezohledňuje regionální poměry, 

zjistíme, že hodnoty součinitele odtoku C < 0,3 dosáhneme již u extenzívní zelené střechy 

s tloušťkou vrstvy 10 cm. Jak ukazuje dlouhodobá simulace RWS, týká se to Bonnu ale 

pro region Bevertalsperre poblíž Wupertalu s velmi vydatnými srážkami (roční srážkový 

úhrn činí cca 1200 mm) vycházejí na základě regionálních dat pomocí simulačního 

programu podstatně horší hodnoty: stejný druh extenzívní zelené střechy jako v Bonnu 

zadrží při sklonu 0° jen 48 % srážek za rok, což přibližně odpovídá součiniteli odtoku C = 

0,52. 

Rovněž je třeba při stanovení maximálních odtokových špiček u projektované zelené 

střechy zohlednit regionální přírodní srážkové poměry. 

Závěr a výhled 

“Zelené střechy” získávají v Nemecku v důsledku decentralizovaného ekologického 

hospodaření s dešťovou vodou stále více na významu. Mnohé pokusy prováděné v celém 

Německu poskytují základní data, sloužící k pochopení retenčního výkonu zelených střech. 

Přesto u většiny prováděných výzkumů chybí aplikace výsledků na regionální klimatické 

podmínky. Schopnost zelených střech zadržovat vodu nelze uvádět paušálně pro celé 

území republiky, ale je třeba zohlednit stavební a místní srážkové poměry. 

Tuto možnost nabízí počítačový simulační program, jehož oblasti využití jsou předmětem 

diskuze. Otázky ročního množství zadržené vody a maximálních odtokových špiček lze 

zodpovědět pro konkrétní objekty. Výsledky představují důležité výchozí údaje pro 

projektanty a obce při hodnocení zelených střech z hlediska sazeb poplatků za dešťovou 

kanalizaci. 

Dalším vývojem simulačního programu RWS je propojení a poskytování dat počítačovému 

programu pro dimenzování vsakovacích jam. Tak budou propojeny dvě důležité součásti 

ekologického hospodaření s dešťovou vodou a bude možný jejich přesný propočet. Je to 

slibná možnost posílení role zelených střech v rámci decentralizovaného hospodaření s 

dešťovou vodou. 
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Pro potřeby srovnání ukazatelů retence vody je použito základních obecných údajů bez 

zohlednění konkrétního umístění zelené střechy vzhledem ke klimatickým podmínkám. 

Lze však konstatovat, že i bez této konkretizace se dá předpokládat, že teoretické výsledky 

budou přibližně kopírovat konkrétní situaci. 

 

3) Retence vody 

Tabulka 10 - Srovnání vybraných typů střech s ohledem na retenční vlastností 

Typ střechy Retence vody Vyhodnocení 
Extenzivní úsporná střecha 

Řešení 1  - U1 
Řešení 2  - U2 

 
50- 60% 

 
3 

Extenzivní lehká střecha 
Řešení 1  - L1 
Řešení 2  - L2 

 
40- 50% 

 
4 

Extenzivní přírodní střecha 
Řešení 1  - P1 
Řešení 2  - P2 

 
60- 70% 

 
2 

Intenzivní střešní zahrada 
Řešení 1  - Z1 
Řešení 2  - Z2 

 
70- 85% 

 
1 

(Zdroj: vlastní zpracován)  
 
S ohledem na retenční vlastnosti nejlépe vyhověla : intenzivní střešní zahrada a extenzivní 

přírodní střecha. 

 

4) Součinitel odtoku zbytkové vody 

Pro potřeby srovnání součinitelů odtoku je použito základních obecných údajů bez znalosti 

konkrétních srážkových poměrů souvisejících s konkrétním umístěním stavby se zelenou 

střechou. Lze však konstatovat, že i bez této konkretizace se dá předpokládat, že teoretické 

výsledky budou kopírovat konkrétní situaci. 

 

Pokud bude podobný systém hospodaření s dešťovou vodou zaveden i v České republice, 

dá se předpokládat, že snížení poplatků za stočné, v případě realizace vegetační střechy,  

bude mít pro investory i vlastníky objektů motivační charakter, neboť umožní rychlejší 

návratnost investice. 
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Tabulka 11 - Srovnání vybraných typů střech s ohledem na odtokový součinitel zbytkové vody  

Typ střechy Odtokový součinitel 
zbytkové vody 

Vyhodnocení 

Extenzivní úsporná střecha 
Řešení 1  - U1 
Řešení 2  - U2 

 
0,4 - 0,5 

 
3 

Extenzivní lehká střecha 
Řešení 1  - L1 
Řešení 2  - L2 

 
0,6 - 0,5 

 
4 

Extenzivní přírodní střecha 
Řešení 1  - P1 
Řešení 2  - P2 

 
0,4 - 0,1 

 
2 

Intenzivní střešní zahrada 
Řešení 1  - Z1 
Řešení 2  - Z2 

 
cca 0.2 

 
1 

(Zdroj: vlastní zpracování)  
 
Lze konstatovat, že intenzivní střešní zahrada má nejnižší nároky na odtok zbytkové vody, 

nejvíce vodu akumuluje a nejméně zatěžuje kanalizační řad. 

 
5) Akumulace vody 

Extenzivní střecha, kterou je možno si představit jako kvetoucí louku využívá ke svému 

růstu převážně pouze dešťovou vodu akumulovanou v drenážní vrstvě. Zalévání se 

doporučuje pouze na účelem zakořenění vegetačního krytu a pak v případě mimořádného 

sucha.  

U intenzivní zeleně – střešní zahrady reprezentované především zátěžovým trávníkem je 

nutné zajistit dobré zavlažování, nesmí však jít o stojící vodu nebo trvalou vlhkost. Z 

těchto poznatků vyplynuly následující konstrukční předpoklady a skladba souvrství, které 

se osvědčily v dlouholeté praxi: 

• Plochá střecha (pokud možno 0°)  

• Akumulace vody v drenážní vrstvě, která je tvořena z přírodního materiálu jako 

láva, expandovaná břidlice nebo keramzit 

• Automatické zavlažování, které udržuje minimální hladinu vody v drenážní vrstvě  

• Třívrstvá skladba: 15 cm drenážní vrstva, filtrační vrstva a následná 15 cm 

vegetační vrstva (speciální trávníkový substrát)  

• Kobercový trávník  

• Dokončovací a následná údržba 
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Doporučuje se akumulace vody v drenážní vrstvě, jednak kvůli ekonomickému využití 

dešťové vody, jednak kvůli zajištění alespoň nějaké vláhy v případě nepravidelné nebo 

zanedbané údržby. Zavlažování lze optimalizovat pomocí zavlažovacího automatu, který 

funguje bez elektřiny, pouze na mechanickém principu plovákového spínače a připouští 

vodu v případě, že hladina poklesne pod nastavené minimum. Nepočítá-li se s akumulací 

vody v drenážní vrstvě a automatickým zavlažováním, je v suchých obdobích nutné 

pravidelné řádné zavlažování postřikem z hadice nebo rozprašovačů. Při akumulaci vody 

v drenážní vrstvě je nutné dbát na to, aby maximální možná hladina vody byla 5 až 7 cm 

pod filtrační textilií, jinak by mohlo docházet k přemokření substrátu. 

 

Jako vegetační vrstva zde připadá v úvahu pouze speciální trávníkový substrát s velkou 

vodoakumulační schopností ale i dobrou propustností a dostatečným obsahem 

vzduchových pórů.  

 

Směrnice FLL pro zelené střechy si kromě výše uvedeného „druhu zeleně" konkrétně 

všímá ještě „trávníku" - a to z hlediska „akumulace vody" a „vegetace". Zelené střechy s 

trávníkovými plochami jsou schopné zadržet v průměru kolem 60 až 90 % z celkového 

množství srážek za rok a mají hodnotu součinitele odtoku C = 0,4 až 0,1.  

 

Tabulka 12- Srovnání vybraných typů střech s ohledem na akumulaci vody v souvrství 

Typ střechy Akumulace vody 
v litrech/m2 

Vyhodnocení 

Extenzivní úsporná střecha 
Řešení 1  - U1 
Řešení 2  - U2 

 
25 

 
3 

Extenzivní lehká střecha 
Řešení 1  - L1 
Řešení 2  - L2 

 
18 

 
4 

Extenzivní přírodní střecha 
Řešení 1  - P1 
Řešení 2  - P2 

 
30- 80 

 
2 

Intenzivní střešní zahrada 
Řešení 1  - Z1 
Řešení 2  - Z2 

 
110- 160 

 
1 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

 

Nejvyšší akumulační schopnost má intenzivní střešní zahrada a extenzivní přírodní střecha. 
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6) Náročnost údržby střechy 

Zpravidla se jedná o 1-2 zásahy údržby ročně u střech extenzivních,  a až 12 zásahů údržby 

ročně u střech intenzivních. Extenzivní střechy je nutno pouze zbavit náletové zeleně, 

dosadit uschlou vegetaci a přihnojit vegetační plochu. 

U intenzivních střech typu střešních zahrad se jedná při údržbě trávníku o : 

• sečení  

• odstranění pokosu  

• odstranění plevele  

• hnojení  

• zavlažování  

• ochranu rostlin  

• odstraňování listí  

• vertikutaci  

• provzdušnění  

• kontrola a přezkoušení zavlažovacích automatů 

Dalšími speciálními úkony v rámci údržby mohou být: 

• Odstraňování nežádoucí vegetace z okrajových a bezpečnostních pásů, dlažeb a 

zpevněných povrchů   

• Čištění žlabů, kontrolních šachet, střešních vpustí a jiných odvodňovacích zařízení  

• Kontrola a přezkoušení zavlažovacích automatů 

• V případě keřů a stromů jejich ořez, ošetření proti škůdcům 

Založení trvale funkční intenzívní zelené střechy s trávníkem, po kterém je možné chodit 

nebo si na něm hrát je v každém případě úkol pro odborníka. Jak ve fázi návrhu, tak i při 

realizaci se mohou vyskytnout různé chyby. Zde se krátce dotkneme těch nejčastějších: 

• Souvrství: Špatná konstrukce, špatný substrát a jeho pokládka. Často používané 

extenzívní a intenzívní substráty neznamenají u trávníkových ploch záruku úspěchu 

- nejsou dostatečně stabilní při nášlapu, jejich vodní kapacita a propustnost je pro 

trávník nedostatečná. Požadavek na vytvoření užitného sportovního trávníku je 

neslučitelný s malou výškou souvrství. Intenzívní ozelenění nelze vytvořit na 

souvrství o tloušťce 15 cm. U trávníků zpravidla nelze jít pod minimální tloušťku 

25-30 cm. U trávníkového substrátu se jedná o speciální směs s určitou zrnitostní 

strukturou a proto je mnohdy rozhodující způsob jeho dopravy na střechu - u dobré 



- 69 - 
  

směsi by při běžné metodě foukání na střechu mohlo dojít k negativním změnám 

struktury a ztrátě některých dobrých vlastností. Z tohoto důvodu doporučujeme 

trávníkové substráty nefoukat, ale dopravovat v Big Bagu nebo jako volně ložené.  

• Založení vegetace: lepší variantou je použití předpěstovaných kobercových 

trávníků. Výsev je sice levnější ale z důvodu nepravidelného vzcházení a vzrůstu 

může být někdy důvodem reklamace.  

• Dokončovací údržba: zavlažování, hnojení, sečení; důležité je nezapomenout na 

důsledné provlhčení celého souvrství při dokončení. Žádná jiná forma ozelenění 

nevyžaduje tak pravidelnou a odbornou péči, již od okamžiku založení, jako 

trávník. 

Požaduje-li zákazník na střeše pochůzí užitný trávník, jedná se o intenzívní ozelenění. 

Zelené střechy s trávníkovými plochami patří co do náročnosti ke složitějším souvrstvím. 

Na souvrství, realizaci a údržbu jsou kladeny vysoké požadavky. Úspěšně realizované 

objekty poskytují investorům další plochy využitelné pro sport, hry a odpočinek 

 

Tabulka 13 - Srovnání vybraných typů střech s ohledem náročnost údržby 

Typ střechy Náročnost údržby střechy Vyhodnocení 
Extenzivní úsporná střecha 

Řešení 1  - U1 
Řešení 2  - U2 

 
20% 

 
1 

Extenzivní lehká střecha 
Řešení 1  - L1 
Řešení 2  - L2 

 
40% 

 
2 

Extenzivní přírodní střecha 
Řešení 1  - P1 
Řešení 2  - P2 

 
40% 

 
2 

Intenzivní střešní zahrada 
Řešení 1  - Z1 
Řešení 2  - Z2 

 
80% 

 
3 

(Zdroj: vlastní zpracování)  
 
Intenzivní střecha – střešní zahrada je po stránce náročnosti údržby výrazně nejnáročnější, 

naopak nejméně náročná je údržba extenzivní úsporné střechy. 

 

7) Finanční náročnost na pořízení střechy 

Je samozřejmé, že pobytová střecha formou střešní zahrady je finančně nejnáročnější, je 

však současně z pohledu uživatelů domu nejpřínosnější, neboť jim přináší nadstandard ve 
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formě, bezpečného izolovaného prostoru pro denní rekreaci a relaxaci, s možností  

nevšedních výhledů. 

Rovněž údržba tohoto typu střechy je nejnákladnější. 

 
Tabulka 14 - Srovnání vybraných typů střech s ohledem na cenovou náročnost v EUR 

Typ střechy Cena cca uváděna 
v EUR/m2 

(platí při velikosti nad 
1000m2) 

Vyhodnocení 

Extenzivní úsporná střecha 
Řešení 1  - U1 
Řešení 2  - U2 

 
od 17 
od 13 

 
2 
1 

Extenzivní lehká střecha 
Řešení 1  - L1 
Řešení 2  - L2 

 
od 32 
od 38 

 
5 
6 

Extenzivní přírodní střecha 
Řešení 1  - P1 
Řešení 2  - P2 

 
od 25-35 
od 17-25 

 
4 
3 

Intenzivní střešní zahrada 
Řešení 1  - Z1 
Řešení 2  - Z2 

 
od 60 

 
7 

(Zdroj: vlastní zpracování)  
 

Jako ekonomicky nejúspornější lze označit  extenzivní úspornou střechu a extenzivní 

přírodní střechu. 

8) Celkové vyhodnocení vybraných ukazatelů 

V konkrétním případě může být kladen důraz na jiného z vybraných ukazatelů, někdy bude 

určující únosnost, jindy finanční náročnost. 

Tabulka přináší srovnání hodnocených ukazatelů a v obecné rovině vyhodnocuje pořadí 

vhodnosti typu vegetační střechy. 
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Tabulka 15 - Celkové vyhodnocení s ohledem na technické požadavky a finanční náročnost 

Typ střechy Celkový počet bodů, 
kritéria 1-7 

Vyhodnocení 

Extenzivní úsporná střecha 
Řešení 1  - U1 
Řešení 2  - U2 

 
19 
19 

 
4 
4 

Extenzivní lehká střecha 
Řešení 1  - L1 
Řešení 2  - L2 

 
24 
25 

 
5 
6 

Extenzivní přírodní střecha 
Řešení 1  - P1 
Řešení 2  - P2 

 
17 
16 

 
2 
1 

Intenzivní střešní zahrada 
Řešení 1  - Z1 
Řešení 2  - Z2 

 
18 
18 

 
3 
3 

(Zdroj: vlastní zpracování)  
 
 
Z pohledu vlastníků stávajícího panelového bytového domu má nová zelená střecha sporný 

a nebo jen minimální přínos a význam. Naopak přináší zvýšená rizika s ohledem na kvalitu 

provedení prací a nemalé finanční nároky jak na realizaci, tak i na údržbu.  

K širšímu uplatnění zelených vegetačních střech na novostavbách panuje u nás všeobecně 

zatím nedůvěra. Myšlenkou dodatečně ozelenit stávající střechy panelových bytových 

domů se zatím v ČR nikdo ani nezabýval.  

 

Jedině nastartování motivačních pobídek formou dotačních programů, daňová zvýhodnění 

a vyčíslení návratnosti investic může nastartovat proces ozeleňování stávajících střech. 

 

Prodloužení životnosti hydroizolace, snížení nákladů na vytápění a klimatizaci, zlepšení 

mikroklimatu, snižování prašnosti, zachycování těžkých kovů, snížení rizika záplav, 

zlepšení zdraví obyvatel, estetický a ekologický význam a další přínosy zatím nikdo 

nespecifikoval a nevyhodnotil finančně. 

Přitom tyto údaje, by výrazně mohly odůvodnit a podpořit smysl realizace zelených střech. 

Zatím jsou jen kusé, u dodatečného ozelenění střech nejsou k dispozici. 

 

Pokud zvolíme pouze ukazatele nejdůležitější z hlediska vlastníků bytového domu pak je 

třeba zohlednit tato kriteria : hmotnost souvrství zelené střechy , náklady na údržbu a  
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finanční náročnost na pořízení zelené střechy a jednotlivé položky vyjádříme procentuálně, 

pak hmotnosti přiřadíme 20%, údržbě 20% a finanční náročnosti 60%. 

 
Tabulka 16 – Vyhodnocení vybraných typů střech s ohledem na vybraná kritéria  

Typ střechy Hmotnost 
kg/m2 

Náročnost 
údržby % 

Náklady 
EUR/m2 

Vyhodnocení 

Extenzivní 
úsporná střecha 
Řešení 1  - U1 
Řešení 2  - U2 

 
 

90-140 
100-140 

 
 

20% 

 
 

od 17 
od 13 

 
 
2 
1 

Extenzivní 
lehká střecha 
Řešení 1  - L1 
Řešení 2  - L2 

 
 

50 
50 

 
 

40% 

 
 

od 32 
od 38 

 
 
5 
6 

Extenzivní 
přírodní střecha 
Řešení 1  - E1 
Řešení 2  - E2 

 
 

100-300 
100-300 

 
 

40% 

 
 

od 25-35 
od 17-25 

 
 
4 
3 

Intenzivní 
střešní zahrada 
Řešení 1  - Z1 
Řešení 2  - Z2 

 
 

320-570 
320-570 

 
 

80% 

 
 

od 60 

 
 
7 

(Zdroj: vlastní zpracování)  
 
 
Vlastníci budou v převážné míře preferovat nejlevnější řešení to je „úspornou střechu“ a 

„střechu přírodní“. 

S pohledu vlastnických vztahů se jako nejméně komplikované zdá řešení ozelenění střechy 

obecního domu, to je objektu ve vlastnictví obce nebo státu, případně objektu soukromého 

vlastníka. 

U SVJ a bytových družstev se tento záměr jeví bez motivační dotace jako nerealizovatelný. 

5.6 SKLADBA SOUVRSTVÍ ZELENÉ STŘECHY 

Teoreticky každá střecha sestává z následujících vrstev (shora): 

1.vegetační kryt 

2.půdní směs – intenzívní substrát 

3.filtrační rohož 

4.drenážní vrstva 

5.ochranné pásy proti prorůstání kořenů 

6.oddělovací a ochranná vrstva 
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7.hydroizolace střechy 

8.tepelná izolace střechy 

9.nosná konstrukce 

Součástí zelené střechy jsou vrstvy 1-6, vrstvy 7-9 jsou součástí stavební konstrukce. 

 

1. VEGETAČNÍ KRYT 

Extenzivní střecha 

Z hlediska ekologického významu, kdy vzniká ozeleněním střechy biotop pro život 

drobného hmyzu, je nepřínosnější „přírodní střecha“, která je reprezentována směsí mnoha 

druhů bylin, několika druhů trav a řízky několika druhů rozchodníků. 

V případě „lehké střechy“ tvoří vegetační vrstvu předpěstovaná vegetační rohož 

s rostlinným druhem sedum pro rychlé ozelenění střechy na nosné rohoži z vytlívajícího 

materiálu. Extenzivní střechy je nezbytné zavlažovat do doby, kdy  vegetace zakoření, 

případně v době velkého sucha. Údržba představuje 1 x  za rok plení náletu, dosadbu 

rostlin, hnojení. Finanční náročnost údržby  „extenzivní střechy“ se pohybuje v řádech 

tisíců Kč. 

Intenzivní střecha 

„Střešní zahrada“ vytváří klidový a pobytový prostor pro nájemníky a obyvatele domu. 

Přináší společenský užitek a výrazně zvyšuje obytný standard. avšak většinou nenabízí 

takovou rozmanitost typů rostlin a bylin jako je tomu u přírodní střechy. Převážně se jedná 

o trávníkovou plochu se střední, případně vyšší zelení. Z hlediska ekologického není 

ceněna tak jako „přírodní střecha“. 

Navíc údržba a provoz tohoto typu střechy jsou finančně náročné. Především se jedná o 

údržbu trávníku, která zahrnuje : zavlažování, sekání, hnojení, plení, úklid trávy. U stromů 

a keřů je třeba zajistit kotvení, řezání, stříhání, postřiky, zavlažování, hnojení, ochranu 

proti škůdcům úklid listí, jehličí, smetí. Finanční náročnost údržby intenzivní střechy se 

pohybuje v řádech stovek tisíc Kč. 
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Obrázek 7 – Aplikace vegetace na vegetační souvrství, údržba a péče (Zdroj: Optigreen) 
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2. PŮDNÍ SMĚS – INTENZÍVNÍ SUBSTRÁT 

Substrát představuje v celkové ceně vegetačního souvrství podstatnou část nákladů, podílí 

se nejvíce na zatížení konstrukce a stojí na něm celková úspěšnost ozelenění a dosažení 

cílového vzhledu. 

Vegetační vrstva je „srdcem“ celého souvrství.[10] Typ vegetačního souvrství a typ 

substrátu spolu musí ladit nejlépe dle normy 0NR 121 131 (německá norma). 

Substráty jsou po desetiletí nejlepším řešením pro extrémní stanoviště. Navíc pouze 

substráty je možno dopravit pneumaticky tj. běžné a ekonomicky výhodné vyfoukání na 

střechu, u zeminy tento způsob dopravy není možný, navíc její hmotnost činí kolem 

2.000kg/m3 

U neprověřených firem se může vyskytnout zásadní nedostatek v užití nevhodné 

materiálové skladby substrátu, který je málo nebo zcela nepropustný a způsobuje 

zadržování vody, podmáčení rostlin, kdy rostliny následně hynou. Je nutno si uvědomit, že 

pro rostliny vzniká na střeše velmi náročné vegetační stanoviště s ohledem na zavlažovaní, 

oslunění, vítr atp. je nutno zajistit, aby střešní substrát obsahoval jen 20% organického 

materiálu, zvýšený obsah uhličitanů způsobuje zanášení odvodňovacích zařízení.[10] 

Střešní substrát musí zajistit prostup srážek ve svislém směru, odtok srážek ve vodorovném 

směru zajišťuje drenážní vrstva. Pokud vodorovný odtok probíhá již v substrátu dochází 

k erozi, naplaveninám. Výjimkou je pouze substrát M, který umožňuje odtok vodních 

srážek v obou směrech, vodorovně i svisle. 

 

Doprava substrátu  

Substrát je možno dopravit na střechu pomocí cisterny o váze 40t, která umožní vyfoukání 

substrátu i kačírku do výše 60-80 m, při zajištění příjezdu k objektu na vzdálenost 12 m od 

objektu. Při podélné půdorysu střechy a při jejím větším rozsahu je doporučeno substrát 

vyfoukat na střechu v několika místech. Tento způsob umožní rychlejší rozhrnutí substrátu 

na plochu a rovnoměrnější přitížení konstrukce. 

 

Substrát je možno dopravit na střechu ve složitých a ojedinělých případech i pomocí 

helikoptéry.  
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Obrázek 8 - Cisterna pro zafoukávání substrátu - Špilberk Office Park, Brno (Zdroj: Optigreen) 

 

 

Obrázek 9 - Zafoukávání substrátu - Špilberk Office Park, Brno (Zdroj: Optigreen) 
 

3. FILTRAČNÍ ROHOŽ 

Filtrační rohož odděluje drenážní vrstvu od substrátu a zabraňují vnikání substrátu do této 

vrstvy. 
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Používá se typ 105 pro extenzívní, intenzívní a veřejné střechy. 

Materiál : umělé vlákno, hmotnost 105 g/m2  

 

4. DRENÁŽNÍ VRSTVA 

Odvodnění střech je zajišťováno odvodňovacím systémem, který v souvrství střechy hraje 

nenahraditelnou roli. Zajišťuje ochranu konstrukce a tím i bytových prostor před dešťovou 

vodou a současně vytváří podmínky pro růst vegetace střešní zeleně.  

 

Základní rozdělení dle způsobu odvodnění : 

A) Drenážní nopová folie a drenážní rohože (obr. 10, 11– při realizaci je třeba zajistit 

přesahy při překládce drenážních folií, jinak by substrát mohl ucpávat drenážní pásy). 

Nopová folie plní dvě funkce: drenážní a současně akumulační pro ploché střechy se 

sklonem 0-5°, dle základní nabídky vegetačních střech je pro tento případ uvedeno řešení 

č. 1 

 

 

Obrázek 10 - Pohled na filtrační rohož, drenážní vrstvu zastoupenou nopovou folií a ochrannou 
separační rohož (Zdroj: Optigreen) 
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B) systém drenážních profilů Optigreen Triangle (obr.12) zajišťuje rychlé odvedení, 

respektive distribuci vody prostřednictvím systému drenážních profilů a kontrolních 

šachet. Tento sytém se používá pro ploché střechy se sklonem 1- 5°, dle základní nabídky 

vegetačních střech je pro tento případ uvedeno řešení č. 2. 

 

Součástí odvodnění je návrh dostatečného množství střešních vpustí a dostatečně 

nadimenzovaná drenážní vrstva.  

 

Od sklonu 15° jsou nutná opatření proti sjíždění vrstev zelené střechy.  

 

Pochůzí a pojížděné střechy musí mít minimální spád 2-3%. 

 

5. OCHRANNÉ PÁSY PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ 

Při ochraně proti prorůstání je třeba respektovat směrnici pro zelené střechy FLL nebo 

normy DIN EN 13948. 

Tato vrstva vytváří vodotěsnou a kořenovzdornou vanu pro akumulaci vody. Tvoří ji buď 

kořenovzdorná hydroizolace nebo neprorůstavá folie. 

Při realizaci je nutno zajistit celoplošnou pokládku, napojení na hydroizolaci, zajistit 

předepsané výšky, přesahy kvalitní zpracování detailů.  

Jedná se o jednu z nejdůležitějších vrstev v celkové skladbě souvrství. Od její kvality a 

kvality jejího proveden se bude odvíjet kvalita a životnost vegetační střechy. 
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Obrázek 11 - Odvodnění s použitím drenážní nopové folie (Zdroj: Optigreen) 
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Obrázek 12 - Odvodnění s použitím drenážního systému Triangl (Zdroj: Optigreen) 
 

6. ODDĚLOVACÍ A OCHRANNÁ VRSTVA 

Existují různé druhy rohoží k mechanické ochraně střešní izolace, které jsou uzpůsobeny 

pro různé způsoby namáhání a aplikace. Jedná se o rohože typu RMS 300, 500, 900. 

Materiál : umělé vlákno o hmotnosti 300, 500,900 g/m2 
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5.6.2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM REALIZACE A ÚDRŽBY ST ŘECH 

Konstrukční vrstvy zelené střechy nebo násypu působí v záchytném bodě dostatečným 

tlakem k zajištění stability a bezpečnosti jištěných osob i bez porušení střešní izolace. Je 

však třeba zajistit, aby střešní souvrství bylo dostatečně saturováno vodou, přitížilo 

patřičně záchytný bod a mohlo tak plnit bezpečnostní funkci pro pohyb ve výškách.  

 

 

Obrázek 13 – Příklad zabezpečení proti pádu ze střechy firmou Optigreen (Zdroj: Optigreen) 

 
Od 3 metrů výšky je nutné zajištění proti pádu osob. Bezpečnostní systém Optisave je 

jedním z možností řešení tohoto požadavku. Umožňuje kotvení pomocí sloupku nebo 

pomocí vodícího lanka. Pro umístění kotvicích bodů je doporučeno zpracovat plán. Další 

možností je zabudovat tento systém v rámci konstrukce střechy, což přichází v úvahu 

zejména u novostaveb. 

 

Je možno kombinovat využití zelené střechy a fotovoltaických článků, případně s využitím 

užitkové vody. 
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5.7 ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANI ČÍ 

NĚMECKO 

Průkopníkem aplikací zelených střech v novodobé historii je Německo, které s podporou 

vlády vyvíjí tyto systémy již od 60 let minulého století. 

Poznatky získané v tomto moderním oboru jsou uplatňovány zejména ve Švýcarsku, 

Rakousku a Německu. 

Stojí za pozornost, že právě v těchto zemích je budování zelených střech předepsáno u 

všech nových budov  a doporučeno u stávajících střech s vhodnou výměrou. 

Zelené střechy jsou natolik ekologicky přínosné, že by mohla jejich implementace ve 

městech získat daňové úlevy. 

 

V Německu byla řešena otázka „Zelených střech jako součásti ekologického hospodaření 

s dešťovou vodou“. Jedná se v podstatě o „vsakování“, o „využití dešťové vody“ ve vazbě 

na „střešní zeleň“.V poslední době si urbanisté a vodohospodáři stále více uvědomují 

význam zelených střech, přesto je důsledné využívání předností zelených střech v praxi 

spíše výjimkou. Důvodem je i skutečnost, že retenční vlastnosti zelených střech jsou na 

základě dřívějšího výzkumu nesporné, avšak jen těžko je lze přenést na konkrétní 

regionální podmínky. Bylo zjištěno, že retenční vlastnosti jsou místo od místa značně 

odlišné, proto se zatím  tedy hovoří o „paušálním využití“. 

 

USA 

Střechy pokryté rostlinami mohou být jednoduchou metodou, jak alespoň v malé míře 

snížit obsah oxidu uhličitého v atmosféře, není to však jejich jediná výhoda41  

Tým Kristin Getterové z Michiganské státní university se zabýval úkolem změřit skutečné 

množství uhlíku zachyceného a uloženého ve vegetaci během dvou vegetačních období na 

12 typických zelených střechách v Michiganu a Marylandu. Zjištěné množství uhlíku se 

lišilo, ale průměrně bylo zachyceno 375 g oxidu uhličitého na metr čtvereční. Kdyby 

například Detroit ozelenil 65-85 miliónů čtverečních metrů střešní plochy, vegetace by 

byla schopna zachytit roční emise 10 000 středně velkých terénních nebo nákladních 

vozidel. Schopnost izolovat uhlík po dvou letech klesá, ale i tak mají tyto dva roky, dle 

Davida Tailora z Portlandské university v Kretonu, význam. 

 

                                                 
41 Discovery News:Zelené střechy příznivě ovlivňují klima 12.10.2009 



- 83 - 
  

JAPONSKO 

V Japonsku byl prosazen zákon,že každá budova ve městě, která zabírá více než 1000m2 

pozemku musí alespoň pětinu plochy střechy vyčlenit na zeleň. Zákon je přísně dodržován 

a například tokijští radní očekávají, že město v příštích 15 letech získá 1200 hektarů 

zelených ploch42. 

 

DÁNSKO 

Kodaň se rozhodla stát prvním městem Skandinávie, které přijalo nařízení, že všechny 

střechy nových budov se sklonem menším než 30°musí být pokryty zeleni. Kodaň chce být 

do roku 2025 uhlíkově neutrálním městem.43  

 

5.8 ZÁVĚR A VÝCHODISKA KAPITOLY Č.5 : 

1. Na základě shora uvedených specifik byly stanoveny optimální vegetační 

podmínky pro ozelenění stávajících plochých střech panelových bytových domů. 

Ze široké systémové škály forem ozelenění je doporučeno využít tři typy střech:  

A) pro variantu s minimálním přitížením stávající konstrukce a minimálními 

finančními náklady: extenzivní typ střechy:  „úspornou střechu“ a „přírodní 

střechu“ 

B) pro variantu s přitížením odpovídajícím pobytové vegetační střeše : intenzivní 

typ střechy:  „střešní zahradu“ 

2. Je nutno zvolit kvalitní, ucelený, certifikovaný a systém sloužící k realizaci 

vegetační střechy, hodnověrnou poradenskou firmu, ověřené dodavatele, 

požadovat dlouhodobou záruku ,aby bylo minimalizováno riziko vzniku závad 

vegetační střechy 

3. Realizaci i údržbu zelené střechy svěřit odborné firm ě 

4. Je nezbytné poskytovat dotaci na ozelení stávající i nově navržené střechy a 

vytvořit další motivační stimuly např. formou snížení daně z nemovitosti, 

snížením nákladů na stočné a i tímto způsobem motivovat investory – viz 

zahraničí 

                                                 
42 http://www.modernirodina.cz/ze-zahrad-zpatky-do-cinzaku.html  
43 http://ekobydlení.eu/zivotni-prostredi/kodan-povinne-zavadi-zelene-strechy 
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6. OZELENĚNÍ STŘECHY OBJEKTU G57 

Aktuálnost vzniku ozeleněných střech je dána nejen probíhajícími rekonstrukcemi a 

revitalizacemi stávajících plochých střech bytových domů, ale i prudkým nárůstem těchto 

technických ploch v důsledku realizace značného počtu novostaveb v minulých letech.  

 

V případě obce Ostrava činí celková výměra města 21 422 ha, z toho zastavěná plocha 

představuje 2004 ha a trvalé trávní porosty jsou zastoupeny jen 1394 ha.44 Zastavěná 

plocha svým rozsahem, podobně jako v Praze, převyšuje o cca 30% trvale zatravněnou 

plochu. Přitom pouze ve městech plných zeleně se podnební režim vyrovnává. Dešťová 

voda může zasakovat do půdy a udrží se na zatravněných plochách, plochy zeleně 

ovlivňují rozložení vzdušných proudů a zachytávají prach, což je v případě Ostravy velmi 

aktuální problém, jež je nutno řešit. 

 

 

Obrázek 14 - Výstavba prvního bytového objektu G57 v Gottwaldově pomocí kozového jeřábu 
(Zdroj: akad. malíř Kousal) 
 

                                                 
44http://www.czso.cz/csu/2007 edicni plan.nsf/t/7D0023CDC1/$File/13030711.xls 
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Ozelenění střech tedy může stávající negativní důsledky zástavby částečně eliminovat a 

dokonce v případě střešních zahrad vytvářet novou společenskou hodnotu. 

Ozeleněné střechy mají potenciál plnit funkci sociální (pouze intenzivní ozelenění), 

ekologickou, technickou a ekonomickou. 

 

PRO SPLNĚNÍ CÍLE PRÁCE JE NUTNO OV ĚŘIT:  

6.1 TECHNICKÉ PODMÍNKY REALIZACE  

Typ G 57 byl chápán pouze jako typ dočasný, který měl být během 3. 5LP nahrazen 

novým typem konstrukce směřujícím k maximálnímu zprůmyslnění stavebnictví. 

Kompletní technickou dokumentaci domu G-57 zpracoval Výzkumný ústav Krajského 

sdružení n.p. ve stavebnictví Gottwaldov. 

 

Celostěnový panelový systém G-57 byl využíván k montáži šesti typů panelových 

obytných domů pro různou  půdorysnou a výškovou zástavbu s možností další variability. 

Pro výrobu obvodových, středních nosných panelů a příček byl využit struskopemzový 

beton, pro stropní panely železobeton. Alternativně byla vypracována dokumentace pro 

výrobu obvodových panelů ze škvárobetonu s vnitřní 6 cm tlustou izolační vrstvou 

z pazderobetonu, střední nosné stěny jsou z betonu.Jednotlivé prvky byly spojovány 

vzájemným svařováním ocelových spojovacích ok ocelovými skobami. Po zajištění pozice 

panelů byly vzniklé vertikální a horizontální drážky vyplněny zálivkou z cementové malty 

s eventuální vodotěsnící přísadou pro vnější panely. 

Povrchová úprava fasády byla řešena s přiznanými spárami mezi panely s jednotlivými 

okny. 

 

Střecha byla navržena jako plochá, nepochozí, se silikátovým větraným střešním 

dvoupláštěm nebo byla navržena jako střecha jednoplášťová.  

 

A) Střešní dvouplášť byl uložen na stropních železobetonových panelech tl. 100 mm a byl 

spádován podél vnitřního žlabu v prostoru střechy. V střešním meziprostoru byla tepelná 

izolace z organických vláken v tl. 50 mm a struskový škvárový násyp v tl. 80 mm. 

Železobetonová střešní deska Tl. 80 mm byla orientována se sklonem 4,3 až 6,7% do  
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vnitřního žlabu. Začištění bylo provedeno cementovým potěrem v tl. 10mm. Na tuto 

ukončující vrstvu byly nalepeny v několika vrstvách lepenkové hydroizolační pásy. 

 

B) Jednoplášťová střecha byla uložena na stropních panelech, na kterých byla  uložena 

lepenka, vrstva struskopemzobetonu ve spádu, cementový potěr a střechu uzavírala krytina 

tvořená asfaltovými nátěry a několika vrstvami lepenkových hydroizolačních pásů. 

Vnitřní střešní žlab je z pozinkovaného plechu.  

U obou typů střech byla střešní atika tvořena prefabrikovanou římsovkou, která byla 

uložena na obvodových panelech, není kotvena k nosné konstrukci stropu. 

 

 

 

Obrázek 15 - Půdorys typové sekce stavební soustavy G 57, řez dvouplášťovou střechou           
(Zdroj: Fendrián) 
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U obou typů střech byla střešní atika tvořena prefabrikovanou římsovkou, která byla 

uložena na obvodových panelech, není kotvena k nosné konstrukci stropu. 

 

Montáž jednotlivých panelů, stropnic a všech doplňkových prvků byla prováděna kozovým 

jeřábem o nosnosti 2x 5t, bylo možno využít rovněž věžový jeřáb. 

Dokumentace obsahovala rovněž směrnice o výstavbě panelových domů „G“  

Díl   I.   Směrnice pro výrobu 

Díl   II.  Směrnice pro dopravu 

Díl   III. Směrnice pro montáž 

6.1.1 STATIKA OBJEKTU G 57 S OHLEDEM NA PŘITÍŽENÍ VEGETA ČNÍ 
STŘECHOU 

6.1.1.1 PŘITÍŽENÍ STÁVAJÍCÍ STŘECHY A STROPNÍ KONSTRUKCE SOUVRSTVÍM 
OD VEGETAČNÍ STŘECHY. 
 
Stropní panely střešní konstrukce o tl pouze 100 mm vykazují i bez dalšího přitížení větší 

průhyb, než připouští norma a průhyby panelů způsobují rozevírání mezipanelových spár. 

Často je nezbytná technická úprava sepnutím konstrukce ocelovými lany v úrovni 

posledního podlaží s ohledem na stav panelových spojů a z důvodu odstranění vad 

atikových dílců, kdy konstrukce je na hranici funkční způsobilosti. Tuto úpravu je možno 

realizovat bez omezení užívání bytu a konstrukce lan je kryta sádrokartonem.45 

 

Problematika statické únosnosti stropních panelů nad nejvyšším podlaží u G57 byla 

konzultována s Ing. Šnáblem, který je hlavním statikem ve firmě Stavoprojekta Brno. Tato 

firma se dlouhodobě zabývá revitalizacemi panelových bytových domů. 

Ze statických podkladů, které má shora uvedená firma k dispozici jednoznačně vyplývá : 
 
Konstrukční soustava B60 (jihomoravská varianta soustavy G57) 
 
U panelové soustavy B 60 stropní konstrukce tvoří betonové panely, které mají tloušťku 

pouze 100 mm ( u mladších panelových soustav již měly tloušťku 120 až 150 mm) a 

nevyhovují tak požadavkům ČSN 731201 (Navrhování betonových konstrukcí) na mezní 

stav použitelnosti, to je mezní průhyb.  

Zejména panely pod střechou mají díky přetížení často zvětšený průhyb. Některé panely již 

musely být dodatečně podepřeny ocelovými nosníky.  

                                                 
45 Fedrian – Odborný posudek pro diplomovou práci „Modernizace panelového domu, ulice Mírová č.p.948-950 
v Bohumíně“, VŠB TUO, FAST,  duben 2005  a.č.98029 
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Stávající střecha má následující skladbu: 

-  hydroizolace 

-  plynosilikátové desky tl. 200 mm 

-  písek 25-125 mm 

-  železobetonový panel tl. 100 mm 

-  omítka 

Mezní zatížení panelů je 6,93 kN/m2 

 
Statiku stávající střešní konstrukce v místě vysokých spádových násypů u objektů G 57 

ohrožuje již zvýšená vrstva sněhu, jak to ve své zprávě na téma: „Střechy a sníh, aneb 

vyjádření statika k zatížení sněhem na střechách v Karviné a okolí“, ze dne 10.2.2006 

uvádí Ing. Šindýlek46. V této zprávě je objasněna problematika výpočtu zatížení sněhem 

s ohledem na normu a na mapu sněhových oblastí, při zohlednění tvaru střechy a sklonu 

střešní roviny. Dále je ve zprávě uvedeno, že ploché střechy panelových domů (s výjimkou 

systému G-57) by neměly být přitížením sněhem ohroženy ani při výškách sněhové 

pokrývky : 

• Čerstvý suchý sníh (prašan) - vrstva 800 mm 

• Čerstvý vlhký sníh (velké vločky) - vrstva 500 mm 

• Starý ulehlý sníh vrstva 175 mm 

• Vodou nasycený sníh vrstva 125 mm47 

Závěr: 

1. Ze shora uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že další plošné přitížení 

stávající střešní konstrukce vegetačním souvrstvím je u G-57 nereálné 

2. Tepelně izolační vlastnosti střechy nevychází z aktuálně platných norem a 

nesplňují současné požadavky 

3. V rámci stávající revitalizace bytových domů je možný dvojí přístup ke stávající 

střešní konstrukci : 

a) ponechání a oprava stávající střešní konstrukce  

b) odstranění stávající střešní konstrukce : náhrada novou skladbou střechy 

      nebo náhrada novou střechou (např.sedlovou)  

      c) revitalizace střechy formou vegetační střechy nebyla doposud nikdy zvažována 

 

                                                 
46 http://www.stavebniny-prodejna.eu/clanky.php10.2.2006 
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6.1.1.2 ROZNESENÍ PŘITÍŽENÍ OD SOUVRSTVÍ ZELENÉ STŘECHY POMOCÍ 
VLOŽENÉ KONSTRUKCE DO NOSNÝCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ, BEZ PŘITÍŽENÍ 
STÁVAJÍCÍHO STROPU 
 

V devadesátých letech minulého století byl na Vývojovém a výzkumném ústavu 

Pozemních staveb v Ostravě řešen výzkumný úkol, který prověřoval možnost využití 

velkoprostorových ocelových buněk pro střešní nadstavby bytového domu. 

Do té doby byly velkoprostorové buňky užívány především pro zařízení staveb a 

nízkopodlažní kancelářské objekty. Později byly uplatněny v rámci studie i pro rodinné 

domy, obchody, nemocnice, kanceláře, prodejní stánky atd.  

Studie řešila a vytvářela velikostní řady, jednotlivých druhů zařízení a značná část nabídky 

tohoto typu objektů směřovala především do SSSR. Výhodou těchto objektů byla rychlá 

realizace, kdy se jednotlivé již vystrojené buňky pouze osadily na připravené základy, 

spojily se navzájem a po realizaci střechy byl objekt připravený k užívání. 

 

Pro střešní nadstavbu formou velkoprostorových buněk byl vytipován konkrétně objekt 

sestávající ze tří sekcí, realizovaný v konstrukčním systému G 57. Na předmětný objekt 

byl zpracován projekt pro stavební povolení. V rámci projektu byla řešena i statika 

objektu. Ze statického posouzení bylo zřejmé, že stávající stropní konstrukci nelze přitížit, 

ale pokud bude zatížení směřovat do nosných svislých panelů, statika objektu toto řešení 

umožní.

 

Obrázek 16 - Ilustrační schéma realizace nadstavby. (Zdroj: VVÚPS Ostrava, Baumannová 
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Konkrétní představa byla taková, že jednotlivé buňky budou v rozích opatřeny nožkami na 

výšku stávající střešní konstrukce-atiky. V ploché střeše se v místech osazení buněk 

vyvrtají otvory a stávající střecha zůstane jinak mimo prostor nad schodišti zachována 

s tím, že nadále nebude plnit svoji funkci. 

Panely nad schodištěm měly být rozebrány, mezi stávající svislé nosné panely vymezující 

prostor schodiště měla být kotvena nová mezipodesta, která by umožnila vynesení dvou 

nových schodišťových ocelových ramen, které zajistí přístup do nově vzniklého obytného 

patra.  

V rámci tohoto zásahu byla předpokládána kompletní rekonstrukce instalací stávajících 

bytů a z bezpečnostního hlediska se uvažovalo i o případném dočasném ubytování 

obyvatel 4NP, po dobu osazování buněk na střechu, mimo stavbu. Montáž měla být 

provedena pomocí věžového jeřábu, eventuálně autojeřábu. 

Při realizacích panelových sídlišť byly jednotlivé bytové objekty s ohledem na projekt 

organizace výstavby převážně situovány podél jeřábové dráhy.   

 

Přínosy řešení formou nadstavb:y 

- nadstavba řešila odstranění závad plochých střech 

- zvyšovala hustotu osídlení bez záboru půdního fondu 

- zlepšovala mikroklima v podstřešních bytech 

- umožňovala uvolnění a větší variabilit dispozic bytů v nadstavbě 

- zlepšovala vzhled objektů 

 

Provedení : 

Nadstavené patro mělo být montováno ze sádrokompozitových buněk následujících typů : 

buňka základní velká 7,2x2,4m – 16 ks, buňka základní malá 3,6x2,4m – 10 ks , buňka 

průčelní velká 7,2x2,4m – 12 ks, buňka průčelní malá 3,6x2,4m - 6ks a 3 ks buněk 

schodišťových. 

Buňky umožnily, oproti původnímu systému G57, uvolnit dispozici bytů nadstavby: 
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Obrázek 17 - Návrh dispozičního uspořádání nadstavby (Zdroj: VVÚPS Ostrava, Baumannová) 
 

 

 

Obrázek 18 - Výkres skladby ocelových buněk – sekce „A“ (Zdroj: VVÚPS 06/ 1989) 

 
Uvedená část výkresové dokumentace je součástí projektu výzkumného úkolu 

zpracovaného na VVÚPS v roce 1989 na téma: Modernizace bytového fondu Nadstavby 

střech G 57, ulice Pokorného 1411,1412,1413, Ostrava – Poruba. 

Nadstavby měly být výhledově uplatněny na stávajících objektech řady G 57 a T06 B. 
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Obrázek 19 - Příčný řez A-A, sekce „B“ (zdroj : VVÚPS 06/1989) 

 

 
6.1.1.3 ŘEŠENÍ PŘITÍŽENÍ OD SOUVRSTVÍ VEGETAČNÍ STŘECHY FORMOU OCELOVÝCH 

TENKOSTĚNNÝCH NÍZKÝCH BUNĚK  

Na základě zkušeností řešitelského týmu, jehož jsem byla členkou, se jeví v případě  řešení 

vegetačních střech vhodné využít stejného principu, avšak při uplatnění nízkých ocelových 

buněk.  

Buňky v několika typech základního vybavení budou opatřeny v rozích sloupky, krajní 

buňky budou vystrojeny konstrukcí pro uchycení atiky, případně fotovoltaických článků. 

V případě střešní zahrady bude buňka nad schodištěm vysoká a bude umožňovat přístup na 

střechu pomocí vloženého ocelového schodiště. 
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Nová konstrukce z nízkých buněk rovněž počítá se zachováním stávající jednoplášťové 

ploché střechy. V případě střešního dvoupláště bude nezbytné odstranit stávající vrchní 

střešní desku s hydroizolací tl. 80mm. V obou případech bude v místě uložení sloupků 

odvrtána konstrukce střechy až na její nosnou část, kde dojde případně k vyspravení styku 

panelů v místě uložení na svislou konstrukci, v každém případě zde bude vložena ocelová 

roznášecí deska. Na tuto desku budou uloženy nožky buněk.  

Konstrukce buněk bude tvořena tenkostěnnými ocelovými válcovanými profily U. Na 

vodorovném rámu buňky bude uložen trapézový či jiný plech, který bude tvořit nosnou 

konstrukci nové střechy a který bude zajišťoval tuhost konstrukce buňky při její 

manipulaci autojeřábem. Plech by byl dimenzován dle zatížení střechy. Na trapézový plech 

již ve výrobě bude uchycen extrudovaný polystyrén tl 50 mm s lepenkou. 

Do prostoru mezi stávající střechou a trapézovým plechem bude možno vložit tepelnou 

izolaci 100 mm polystyrenu, případně je možné adekvátní řešení pomocí minerální vlny. 

Buňky budou výškově srovnány a po jejich osazení bude vytvořena nová střecha, na níž 

bude provedena neprorůstavá hydroizolace, nebo jen hydroizolace, ochranná vrstva a na ni 

kořenovzdorná folie. Po té bude uloženo souvrství vegetační střechy. Při realizaci 

vegetačního souvrství bude kladen důraz na provedení detailů u prostupů, atiky, výlezu na 

střechu, atd 

6.1.2 STATIKA OBJEKTU G 57 PŘI VLOŽENÍ NOVÉ NOSNÉ STROPNÍ 
KONSTRUKCE 

Přínos předloženého řešení : 

A) Univerzálnost řešení 

 Systém lze použít na všech panelových konstrukčních soustavách. V případě G 57 se 

stropními panely tl. 100mm vykazujícími na rozpon 3,6 m velké přetvoření. Je to 

jediné možné řešení, jak konstrukci přitížit. 

B) Buňky zajistí rovnoměrné přitížení stávající konstrukce  

C) Rychlá montáž a s tím související omezení zatečení 

D) Meziprostor mezi stávajícím střešním pláštěm a roštem je možno využít pro tepelnou 

izolaci a pro rozvody instalací, především se jedná o vodovodní přípojku pro 

zavlažování vegetačního krytu 

E) Atikové buňky mohou přesahovat rozměr budovy a umožnit změnu jeho 

architektonického vzhledu. 
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F) Z hlediska ekologického je přínosem ponechání stávajícího střešního pláště, neboť je 

tím odstraněn problém s likvidací živičných pásů násypu a jiných materiálů, které by se 

musely ekologicky zlikvidovat.  

G) Odborný odhad ceny nové konstrukce střechy činí cca 3.500,- Kč/ m2  

6.2 VLASTNICKÉ POM ĚRY 

Vývoj v oblasti vlastnických vztahů a vztah těchto subjektů k regeneracím panelových 

bytových domů byl již popsán ve shora uvedených kapitolách 3.2.1, str.30, kapitola 3.3, 

str.34, kapitola 3.3.3.3 str. 41.  

V současné době dělíme vlastnický vztah k bytům a tedy bytovým domům na : 

- obecní  

- družstevní 

- společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) 

- fyzické osoby 

- právnické osoby 

 

Odlišné formy vlastnictví reprezentují odlišné rozhodovací mechanismy. Soukromé 

vlastnictví je například velmi limitováno regulací nájemného. 

Je však možno konstatovat, že bez ohledu na typ vlastnictví, pokud nebude realizace 

vegetačních střech podpořena dotací, lépe dotacemi obecními, krajskými, republikovými, 

EU a zvýhodněna například snížením daní z nemovitosti, snížením poplatků na stočné, či 

jinými motivačními nástroji nebude reálné za současných ekonomických podmínek záměr 

vegetačních střech realizovat. 

6.3 FINANCOVÁNÍ 

Regenerace panelového domu a tím i zelené střechy by mohla být financována u všech 

typů vlastnických forem buď z vlastních zdrojů, nebo z cizích zdrojů. Každá skupina 

vlastníků může pracovat s jiným typem finančních zdrojů48.  

                                                 
48

 http://www.kasten.cz/?modul=financovani-revitalizace-panelovych-domu 
 
 



- 95 - 
  

Vlastní zdroje  

Nájemné  

Pokud je vlastníkem nemovitosti obec, stát, právnická nebo fyzická osoba, je zdrojem 

vlastních příjmů z bydlení nájemné. Jako další zdroj může být uvažován i příjem z prodeje 

nemovitosti, který se použije k financování regenerace ostatních domů. V důsledku 

přetrvávající regulace je nájemné jako finanční zdroj použitelné ve velmi omezené míře.  

Fond oprav  

Je-li vlastníkem bytové družstvo (BD) nebo společenství vlastníků bytových jednotek 

(SVJ), je možným zdrojem vlastního financování fond oprav.  

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a 

některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony 

(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, v § 15 odst. 1 ukládá vlastníkům 

jednotek povinnost přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku.  

Výše příspěvku se stanoví dle velikosti vlastnického podílu, pokud dohoda neurčuje jinak. 

Zákon tedy připouští, aby pro příděl do fondu oprav byl zvolen jiný poměr, než podlahová 

plocha. Ostatním vlastníkům jednotek tím, že příspěvky nejsou stanoveny dle velikosti 

vlastnického podílu, vzniká nepeněžní prospěch. Tento příjem je však od daně osvobozen v 

ustanovení § 4 odst. 1 písm. zi) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů. Společenství vlastníků není oprávněno poskytovat půjčky z fondu 

oprav. Společenství je v pozici správce a hospodaří s finančními prostředky vlastníků 

jednotek.  

Pokud společenství vlastníků poskytne z fondu oprav půjčku určitým vlastníkům, jedná se 

o smlouvu o půjčce uzavřenou mezi jednotlivými vlastníky jednotek a to v poměru svých 

vlastnických podílů. U smlouvy o půjčce není povinnost sjednávat úroky, a sousedé v 

jednom domě nejsou považováni za spojené osoby ve smyslu § 23 odst. 7 ZDP.  

Volné finanční prostředky  

Vlastníci všech forem mohou do regenerace vložit i jiné, volné finanční prostředky, které 

mají k dispozici.  



- 96 - 
  

Cizí zdroje  

Za cizí zdroje lze považovat komerční úvěry, překlenovací úvěry a úvěry ze stavebního 

spoření dále pak státní podpora v formě přímých nebo nepřímých dotací.  

Principem úvěru je půjčení peněz a jejich vrácení formou splátek zvýšených o přirážku 

zvanou úrok. Poskytovatel peněz obvykle vyžaduje záruku neboli jistotu splácení. 

Podmínky úvěru jsou specifikovány ve smlouvě o úvěru.  

Jak vyplývá z objektivních čísel, životní styl "žít na dluh", který je běžný v západních 

zemích, se ujal i u nás. Vyplývá to z údajů o nárůstu objemů splátkového prodeje i z 

rostoucích objemů spotřebitelských půjček a hypotéčních úvěrů. V rámci konkurenčního 

boje se ve vztahu k zákazníkovi podmínky pro získání půjčky neustále vylepšují, na trhu se 

objevují nové produkty a služby. V roce 2004 se mezi úvěrové produkty zařadila i tzv. 

americká hypotéka, tj. půjčka na cokoliv jištěná nemovitostí.  

Formy úvěru:  

• Hypoteční úvěr 
• Komerční úvěr 
• Úvěr ze stavebního spoření 
• Dodavatelský úvěr 

Hypoteční úvěr 

Ve světě nejběžnějším způsobem, jak získat potřebné prostředky na nákup rodinného domu 

nebo modernizaci bytu, je bezesporu hypoteční úvěr. S ohledem na probíhající krizi se 

podmínky čerpání hypotečního úvěru zpřísnili a úvěr je hůře dostupný a méně výhodný. 

Navíc stále ještě panuje mezi lidmi určitá nedůvěra k tomuto produktu. Hypoteční úvěr je 

dlouhodobý účelový úvěr určený fyzickým i právnickým osobám k financování investic do 

nemovitostí. Z tohoto pohledu je možné tento úvěr využít nejen pro koupi nemovitosti do 

vlastnictví na bydlení, ale pro koupi jakékoliv nemovitosti, například i pro tu, jež bude mít 

komerční využití. Vedle toho je hypoteční úvěr aplikovatelný také na vypořádání 

spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti, na rekonstrukci, modernizaci a 

opravy nemovitosti. Hypotečního úvěru je možné využít také na splacení dříve 

poskytnutých půjček, které byly použity na investice do nemovitosti a nejsou tak výhodné 

jako právě hypotéka. Podmínkou pro každý případ hypotečního úvěru je skutečnost, že je 

nutné jej zajistit smluvním zástavním právem k nemovitosti (hypotékou), která se nachází 

na území České republiky a patří do katastru nemovitostí. K zajištění hypotečního úvěru 
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mohou sloužit pouze nemovitosti nezatížené předcházejícím zástavním právem ani 

omezením převodu.  

Podmínka trvalého bydliště v hypotékou zatížené nemovitosti se vztahuje pouze na využití 

další formy státní dotace a tou je možnost odečtení zaplacených úroků od základu daně z 

příjmů.. Základní podmínkou pro snížení daně je to, aby dlužník řešil svoji bytovou 

potřebu. Vedle toho je nutné splnit ještě další nezbytné předpoklady. Jedním z nich je 

nutnost, aby v případě výstavby rodinného domku byla provedena kolaudace nejpozději do 

čtyř let od uzavření smlouvy o hypotečním úvěru. V této podmínce většinou nebývá 

problém, horší je ale už s předpokladem, že osoba, která je příjemce hypotečního úvěru a 

zároveň žádá o odpočet ze základu daně z příjmů, musí zmíněnou nemovitost využívat k 

bydlení. To znamená, že pokud si někdo koupí nemovitost, zafinancuje ji prostřednictvím 

hypotečního úvěru a nevyužívá ji k bydlení, nýbrž k pronájmu, není možné odpočet úroků 

uplatnit. Nárok na státní podporu však nezaniká. 

I když zájemce o hypoteční úvěr je dostatečně bonitní z hlediska výše pravidelného 

měsíčního příjmu, ještě to úplně nestačí. Hypoteční úvěr se totiž poskytuje obvykle 

maximálně na 70 procent obvyklé ceny nemovitosti. Cena obvyklá je definovaná zákonem 

a rozumí se jí ocenění, které vychází z tržního prostředí v daném místě a čase, a zároveň je 

oproštěna od jakýchkoli extrémních vlivů, jako je například požár, zemětřesení či povodně. 

To znamená, že ten, kdo má zájem získat hypoteční úvěr, již musí mít nějaké vlastní 

zdroje, a to minimálně 30 % z ceny pořizované nemovitosti. Pokud tomu tak není, banky 

nabízejí možnost klientovi na zákonnou akontaci poskytnout půjčku. Tuto situaci je tak 

možné řešit například spotřebitelským účelovým úvěrem, který je čerpán souběžně s 

hypotečním. Díky této kombinaci lze pak již úvěrově pokrýt až 100 % ceny nemovitosti. 

Podle částky doplňkového úvěru banky akceptují ručení třetí osoby, zástavní právo k 

pohledávce či nemovité věci.  

Komerční úvěr  

Komerční úvěry jsou vhodné k úvěrování jak komplexních, tak dílčích oprav a 

rekonstrukcí nemovitostí všech druhů (panelové a bytové domy, komerční budovy). Jedná 

se o účelový termínovaný úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení. Je zpravidla 

poskytován s pevnou úrokovou sazbou, kterou lze fixovat od 1 roku až do doby splatnosti.  
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Úvěr je splácen formou pevných pravidelných měsíčních splátek nebo na základě 

individuálního splátkového kalendáře. Komerční úvěry umožňují dle požadavků klienta 

předčasné úplné, nebo částečné splacení. Lze je kombinovat s ostatními typy cizích zdrojů 

(např. stavební spoření) a pokud klient splní podmínky nařízení vlády "program Nový 

Panel" je možné v jejich případě čerpat úrokovou dotaci až po dobu 15 let.  

Nespornou výhodou je administrativní jednoduchost, neboť při vyřizování žádosti o úvěr 

banka požaduje minimum dokladů. Jedná se o tyto doklady:  

• výpis z obchodního rejstříku  

• rozvaha a výsledovka v podobě příloh přikládaných k daňovému přiznání za 

poslední 2 účetní období  

• přehled pohledávek, závazků a zásob (většina družstev a společenství má tyto 

položky v nulové výši)  

• smlouva o vedení běžného účtu  

• doklad o bezdlužnosti ( FÚ, SSZ, ZP)  

• pojistná smlouva na nemovitost  

• doklad o zaplacení pojistného  

V případě zástavy nemovitosti se navíc dokládá:  

• znalecký posudek zastavované nemovitosti ( budoucí stav po dokončení)  

• výpis z listu vlastnictví  

Každá banka při poskytování úvěrů požaduje nějaké zajištění. Dle výše úvěru, bonity 

klienta a dalších spolupůsobících faktorů je možné následující zajištění úvěrů:  

• Úvěr poskytnut bez zajištění; to umožňuje zákon č. 72/1994 Sb. (pokud je dílčí 

úvěr na bytovou jednotku nižší, nebo roven 50.000 Kč).  

• Úvěr zajištěn ručitelským prohlášením, nebo bianco směnkou.  

• Úvěr zajištěn nemovitostí.  

Stavební spoření  

Stavební spoření je celkem známý produkt, který na našem trhu úspěšně funguje více než 

10 let.. I po provedených změnách od roku 2004 slouží jako bezpečné a efektivní 
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střednědobé (minimálně 6 let) spoření, i jako zdroj financí k řešení bydlení, případně jako 

základ pro levný hypotéční úvěr.  

Stavební spoření je podporováno státem, a to formou státní podpory (starší smlouvy 25 % 

max. 4.500 Kč, smlouvy od ledna 2004 jen 15 % max. 3.000 Kč/rok), pro nové smlouvy již 

neplatí osvobození úroků z vkladů od daně z příjmů (15 %). Naspořené prostředky jsou 

obdobně jako vklady u bank státem pojištěny do výše 25.000 EUR. Spoření lze uzavřít na 

jakékoliv rodné číslo občana ČR (platí i pro cizince s trvalým pobytem a přiděleným RČ), 

tedy i na nezletilé dítě. Optimální úložky jsou dnes 1.670 Kč měsíčně (k využití maxima 

státní podpory), platby lze realizovat i předem, jednorázově na celých 6 let. Přes uplatněná 

omezení státní podpory je stavební spoření stále jedním z nejvýhodnějších spořících 

produktů.  

Stavební spoření lze uzavřít i na právnický subjekt, nepřipisuje se zde sice státní 

podpora, přesto se jedná o bezpečné uložení peněz na střednědobý vklad s jistým výnosem, 

který převyšuje běžné úroky z termínových vkladů. S výhodou lze produkt využít při 

tvorbě fondu oprav u bytových družstev, společenství vlastníků, obcí apod. Tyto subjekty 

mohou na základě dohod s jednotlivými členy platit stavební spoření uzavřená za 

zvýhodněných podmínek na RČ osob (se státní podporou), naspořené prostředky jsou pak 

směrovány do oprav a údržby domu, resp. zvelebení obce (plynofikace apod.). Díky 

státnímu příspěvku je zhodnocení vkladů touto formou bezkonkurenční.  

Stavební spoření jako produkt byl původně zaveden v podmínkách ČR jako nástroj 

podporující bydlení občanů. Stavební spořitelny postupně začaly uvádět na trh produkty 

sloužící k financování komplexních a dílčích oprav rekonstrukcí panelových domů. Na 

rozdíl od komerčních úvěrů je cesta vedoucí k získání úvěru v případě stavebních 

spořitelen značně odlišná. Některé stavební spořitelny poskytnou úvěr na základě uzavření 

1 smlouvy o stavebním spoření, resp. 1 žádosti o poskytnutí úvěru, některé naopak 

požadují uzavřít dílčí smlouvy na jednotlivé nájemníky. Tento postup mnohdy nemusí 

vyhovovat klientům, proto raději využijí jako hlavní cizí zdroj komerční úvěr a jako 

doplňkový pak překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Množství a struktura podkladů 

požadovaných stavební spořitelnou při posuzování žádosti o úvěr bývá obdobná jako u 

komerčních úvěrů.  

Také zajišťovací instrumenty úvěrů mají stejný charakter:  
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• Úvěr poskytnut bez zajištění; to umožňuje zákon č. 72/1994 SB. (pokud je dílčí 

úvěr na bytovou jednotku nižší, nebo roven 50.000 Kč).  

• Úvěr zajištěn ručitelským prohlášením, nebo bianco směnkou.  

• Úvěr zajištěn nemovitostí.  

I když z pohledu zajištění a předložení podkladů při žádosti o úvěr je možné zde spatřovat 

jisté podobnosti mezi oběma typy bankovních úvěrů, překlenovací úvěry a úvěry ze 

stavebního spoření jsou značně odlišné od komerčních úvěrů zejména se liší v:  

• systému splácení  

• způsobu úročení  

• fixacích úrokových sazeb  

• poplatcích za vyřízení úvěrů  

• poplatcích za vedení úvěrových účtů  

• možnostech předčasných, nebo mimořádných splátek  

• čerpání úrokové dotace u úvěrů ze stavebního spoření lze čerpat úrokovou dotaci 

maximálně po dobu 5 let!  

Dodavatelský úvěr  

V případě takzvaného dodavatelského úvěru, kdy stavební firma nabídne investorovi 

odložení úhrady za provedené dílo, jsou náklady spojené s odložením plateb promítnuty do 

ceny díla. Je zde však riziko, že při delším odkladu úhrady vzniknou oběma stranám účetní 

a daňové problémy, zejména je třeba poukázat na riziko možného úpadku dodavatele a 

nepříznivé situace kdy jsou odložené platby zahrnuté do předmětu konkurzní podstaty 

splatné ihned.  

Dotace  

Pro podporu regenerace panelových domů v České republice funguje dlouhodobě několik 

dotačních titulů v rámci programů státní podpory, některé ve formě přímé dotace, některé 

jako nepřímá dotace úroků z komerčního úvěru.  
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Dotace obecně  

Pro získání dotace z programů státní podpory je nutno splnit předepsaná kriteria podmínek 

programu a ani při splnění kritérií není dotace nároková. Obce mohou poskytovat výhodný 

úvěr všem vlastnickým skupinám z obecních fondů rozvoje bydlení. Pouze teoretickou 

možností pro získání dotací jsou strukturální fondy Evropské unie, protože bydlení není z 

úrovně EU podporováno.  

Dotace přímé  

Regeneraci panelových domů podporují dva státní programy přímou finanční dotací:  

1. Je to program Ministerstva pro místní rozvoj určený výhradně pro opravy a sanace 

závažných závad na konstrukci panelového domu, které vedly až k havarijnímu stavu. 

Dotace poskytnutá v rámci tohoto programu není tedy v žádném případě nároková. 

Program poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby. Vyhlašovatel 

programu: Ministerstvo pro místní rozvoj. Cíl podpory: Pomoc vlastníkům bytových domů 

a bytů postavených panelovou technologií konstrukčních  realizovaných v letech 1950 až 

1990 při nezbytných opravách nejzávažnějších vad způsobujících havarijní stav bytového 

domu. Příjemce podpory: Příjemcem podpory jsou vlastníci bytových domů a bytů, tj. 

obce, bytová družstva a právnické osoby (právnickým osobám, v nichž má majetkovou 

účast stát, je dotace poskytnuta ve výši odpovídající procentnímu podílu základního jmění 

nestátní majetkové účasti k datu podání žádosti). Předmět podpory: Nezbytné opravy nebo 

zabezpečovací práce podle § 87 nebo § 94 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, v 

platném znění, doložené nařízením stavebního úřadu. Nařízení stavebního úřadu se musí 

týkat nutnosti opravy vady či poruchy, na níž tento program umožňuje dotaci poskytnout. 

Forma podpory: Podpora má charakter přímé finanční dotace. Dotace může být použita 

pouze k úhradě nákladů, které budou vynaloženy na provedení opravy uvedeného 

charakteru. Dotace se poskytuje do výše maximálně 40 % rozpočtových nákladů 

uvedených v Registrační kartě objektu, maximálně však 45 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.  

2. Druhým dotačním titulem, který podporuje mimo jiné i regenerace panelových domů , je 

program ministerstva průmyslu a obchodu, který je vyhlašován prostřednictvím České 

energetické agentury. Tento program je zaměřen na úpory energie , podporuje zejména 

osvětu v této oblasti, provádění energetických auditů a v některých výjimečných případech 

také realizace stavebních úprav bytových domů, přičemž podmínkou je dodržení zásad 
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Energetického auditu a dosažení předepsané výše procenta úspor. Další podmínkou je 

rovněž provedení rekonstrukce otopné soustavy domu. Ani tento program státní podpory 

není zdaleka nárokový a uděluje se pouze výjimečně pro regionálně zvlášť významné 

projekty..  

Státní program podpory úspor energie  

Vláda ČR svým usnesením č. 480/98 ze dne 8. července 1998 schválila koncepci Státního 

programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen Státní 

program). Cílem programu je především iniciace aktivit vedoucích k úsporám energie a 

snižování energetické náročnosti s minimalizací negativních ekologických dopadů při 

spotřebě i přeměně paliv a energie. Státní program je plně kompatibilní s postupy zemí EU. 

Jedná se o dlouhodobě osvědčený nástroj, který vytváří iniciační prostředí s konkrétními 

podmínkami rozvoje činností k trvalému snižování spotřeby energie. Státní program je 

rovněž v souladu se Státní politikou životního prostředí a Energetickou politikou. Lze 

konstatovat, že zkušenosti získané při realizaci Státního programu v jednotlivých letech 

byly velice užitečné při zpracování věcného záměru zákona o hospodaření energií  

Dotace nepřímé  

Jediný standardně použitelný program státní podpory pro projekt regenerace panelového 

domu  v současné době je (až na problém s notifikací) program NOVÝ PANEL Státního 

fondu rozvoje bydlení . Jedná se o dotaci nepřímou, která činí 4 procentní body z úroku 

komerčního úvěru poskytnutého jednou z vyjmenovaných bank. Dotace je jedním ze tří 

prvků programu, kromě dotace poskytuje 70% jištění úvěru a poradenství prostřednictvím 

jmenovaných Poradenských středisek. Problém tohoto programu spočívá v tom, že zatím 

stále nebylo ukončeno notifikační řízení u Evropské komise, kterému podléhá. V důsledku 

této skutečnosti program běží v tzv. režimu "de minimis", což znamená, že je možné s jeho 

pomocí financovat projekty o rozsahu podpory do 100.000,- EUR.  

Dále sem přistupuje časově a finančně omezený dotační program Zelená úsporám, který je 

popsán v kapitole 3.3.3.2. 

Dotace obecní  
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Některé obce iniciativním způsobem podporují opravy panelových domů, které přešly do 

vlastnictví bývalých nájemníků... Jako příklad můžeme uvést Město Brno , které již 

několik let nabízí těmto subjektům zajímavý program podpory s možností vratky až 40% 

investovaných prostředků.  

Dotace z EU  

Konstatování: v současné době není znám v České republice způsob, jak dosáhnout 

podpory pro regeneraci panelových domů ze zdrojů EU (strukturální fondy). V poslední 

době se mluví o iniciativě , kterou na evropské úrovni vyvíjí zejména Ministerstvo pro 

místní rozvoj, ale také Svaz Českých a Moravských bytových družstev. Cituji zdroj: 

MMR: „Možná budoucí podpora regenerace panelových sídlišť fondy EU. Česká republika 

se postavila do čela zemí EU, které usilují o to, aby bylo možné podporovat regeneraci 

panelových sídlišť nejen z národních rozpočtů, ale také z evropských fondů“. Důvodem je 

jednoznačně předejít sociálnímu vyloučení a zajistit opak - tj. sociální soudržnost ve všech 

částech měst, včetně těch, které jsou vznikem ghett přímo ohrožena - jak ukazují četné 

zkušenosti ze světa. Ministři EU zastávají názor, že by měly být pro rozvoj bydlení využity 

fondy EU, zejména pro spolufinancování regenerace bytového fondu, včetně panelových 

(výškových) budov především v nových členských státech EU ve Střední a Východní 

Evropě. Všichni ministři se v průběhu konference přiklonili k návrhu zkoumat a hledat 

možnost využití fondů EU podle stávajícího finančního rámce na podporu bydlení. Ministři 

EU se také dohodli, že ministři ČR a Nizozemí zašlou jménem všech ministrů EU, v 

jejichž kompetenci je bytová politika, uvedený dopis a závěrečné komuniké. Cílem dopisu 

je právě informovat Evropskou komisi i Evropský Parlament, že je vhodné prozkoumat 

možnosti využití fondů EU na základě stávajících finančních rámců pro oblast bydlení. 

Evropská komise bude požádána o co nejrychlejší reakci.  

Kombinace zdrojů  

Všechny tři výše zmíněné cizí zdroje (komerční úvěry, stavební spoření a dotace) lze 

použít samostatně, nebo je vhodně kombinovat. Vhodnou kombinací produktů může klient 

dosáhnout zajímavých efektů.  

Dnes velmi opomíjenou součástí revitalizací pak bývá pečlivý výběr vhodného způsobu 

financování. Proto už v okamžiku plánování je výhodné se poradit o způsobu financování s 
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nezávislým odborníkem, který klienta provede celou problematikou finančního trhu a 

doporučí mu nejvhodnější způsob financování.  

6.4 LEGISLATIVA 

Forma a náležitosti povolení ozelenění střech. Je třeba respektovat stávající legislativu.  

Při nastavení správné metodiky pro koordinaci veřejných investic je nutno respektovat 

vybrané právní předpisy upravující činnosti spojené s přípravou a realizací akcí reprodukce 

majetku : 

 

1. zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů 

2. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

3. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

4. zákon č. 183/2008 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), ve  

 znění pozdějších předpisů 

5. vyhláška 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve  

 věcech stavebního řádu 

6.  vyhláška 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

7. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 

8. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

9. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění  

 pozdějších předpisů  

10. zákon č. 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících  

 zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů  

11. vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování reprodukce 

majetku 

12. zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

13. zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých  

 souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 

14. vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek  

 souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 

15. zákon č. 254/2001 Sb. zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

 ve znění pozdějších předpisů 

16. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

17. zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
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 ve znění pozdějších předpisů 

18. zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně  

 některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

19. vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a  

 kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a  

 kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

20. zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

21. vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

 ve znění pozdějších předpisů 

22. zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

23. zákon č. 406/ 2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 

24. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

25. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vegetační střechy svým charakterem a funkcí navazují na následující dokumenty : 

1. Strategie udržitelného rozvoje ČR 

V ČR byla usnesením vlády č.1242 ze dne 8.12. 2004 schválena Strategie udržitelného 

rozvoje ČR (dále jen SUR ČR)  jako dlouhodobý rámec pro politická rozhodování 

v kontextu mezinárodních závazků, které ČR přijala v souvislosti s členstvím v EU, OECD 

a OSN, respektující zároveň specifické podmínky ČR. Slouží jako východisko pro 

zpracování koncepčních materiálů a pro strategické rozhodování v rámci státní správy a 

územní veřejné správy a pro jejich spolupráci se zájmovými skupinami. Nyní proběhla 

aktualizace SUR CR vycházející z „Obnovené“ SUR Evropské unie (2006). 

 

2. Ochrana zemědělského půdního fondu 

MŽP v rámci své kompetence vykonává funkci ústředního orgánu státní správy ochrany 

zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a 

metodicky řídí orgány státní správy na úseku ochrany ZPF. V EU se jednotné předpisy 

týkající se půdní problematiky teprve tvoří. Byla schválena základní strategie k vytčení 
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témat pro řešení úkolů souvisejících s ochranou půdy. V současné době probíhají v EU 

jednání k přípravě Rámcové směrnice k ochraně půdy49. 

Plošná ochrana půdy je definována ustanoveními zákona č.183/2006 Sb.,o územním 

plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů   a ustanoveními zákona 

334/1992 Sb., o  ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů.  

 

3. Ochrana ovzduší 

Základním právním předpisem v oblasti ochrany ovzduší je zákon č. 86/2002 Sb., o 

ochraně ovzduší ten je doplněn celou řadou prováděcích předpisů ve formě nařízení vlády 

nebo vyhlášek MŽP. např. Nařízením vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 

Je připravován nový zákon o ochraně ovzduší, který by měl začít platit v roce 2010 a který 

by měl vytvořit legislativní podmínky pro snížení a omezení rizika pro lidské zdraví a 

zátěže životního prostředí v důsledku znečištění životního ovzduší a pro plnění našich 

národních cílů a mezinárodních závazků v oblasti ochrany ovzduší. 

 

6.4.1 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY REALIZACE STAVBY OZELEN ĚNÍ 
STŘECHY 

Povolení realizace stavby ozelenění střechy se bude lišit dle typu nosné konstrukce 

vynášející souvrství zelené střechy a dle způsobu užívání. 

 

Dodatečná extenzivní střecha - obecně 

Souvrství extenzivní zelené střechy bude uloženo na stávající konstrukci střechy, bude 

doložen statický posudek, že konstrukce staticky přitížení vyhoví  

V takovém případě realizace extenzivní střechy nevyžaduje dle stavebního zákona 

č.183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, stavební povolení 

ani ohlášení.  

Dle dílu 1, Povolení a ohlášení, v § 103 „Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 

nevyžadující stavební  povolení ani ohlášení“, v odstavci h) je stanoveno, že se jedná o 

„Stavební úpravy , pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se 

vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a 

jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. Záměr na realizaci 

s doloženým statickým posouzením na přitížení konstrukce by investor zašle na příslušný 

                                                 
49 http://www.mzp.cz/cz/puda 
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stavební úřad a pokud by tento do stanovené lhůty nereagoval,  znamenalo by to souhlas 

s provedením ozelenění. 

 

Dodatečná intenzivní střecha - obecně 

Realizace střešní zahrady znamená v převážné části případů změnu užívání střechy, 

dochází většinou i k zásahu do nosné konstrukce a ke změně vzhledu objektu. V těchto 

případech je nezbytné žádat o stavební povolení. 

 

Dodatečná vegetační střecha (extenzivní i intenzivní) na G57 

Souvrství extenzivní zelené střechy bude vždy uloženo na speciální novou nosnou 

konstrukci střechy.  

V tomto případě dochází ke změně vzhledu, k zásahům do nosné konstrukce a v případě 

střešní zahrady i o změnu užívání.  

V obou těchto případech je nezbytné žádat o stavební povolení.  

6.5 ZÁVĚR A VÝCHODISKA KAPITOLY Č. 6 : 

1. Z posouzení technických podmínek realizace ozelenění jednoznačně vyplývá, že 

další plošné přitížení stávající stropní konstrukce vegetačním souvrstvím je u 

systému G-57 nereálné 

2. Přitížení stávající konstrukce vegetačním souvrstvím je nutno řešit vložením nové 

nosné konstrukce 

3. Je možno konstatovat, že bez ohledu na typ vlastnictví k objektu, pokud nebude 

realizace vegetačních střech podpořena dotací, nebude reálné záměr vegetačních 

střech realizovat 

4. Forma povolení realizace stavby na ozelenění střechy se bude lišit dle typu nosné 

konstrukce vynášející souvrství zelené střechy a dle způsobu užívání. V případě 

G57 bude nutno pro extenzivní i intenzivní střechu požádat o stavební povolení.  
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7 POSTUP OZELENĚNÍ G57 

7.1 REALIZACE NOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY 

Jedná se o pětipodlažní objekt, kdy 4 patra jsou obytná, 1 patro v přízemí je technické, 

sestávající ze 3 sekcí o rozměrech sekce 18,4 m 11,4 m , o celkových rozměrech 55,2 

x18,4 m, výška objektu činí cca 12,8 m. Rozloha střechy je cca 1016m2. 

 

Do stávající skladby jednoplášťové střechy budou vyvrtány otvory pro osazení nízkých 

tenkostěnných ocelových buněk o profilu nosného rámu 210/50/4 mm s převažujícím 

rozponem 2,4x 3,6 m. Dno otvorů bude opatřeno roznášecím plechem. Do vzduchové 

mezery mezi stávající střešní krytinou a buňkou bude vložena tepelná izolace tl. 

100mm.Buněk bude několik typů s ohledem na jejich umístění na ploše střechy a na jejich 

funkci. Krajní buňky budou tvarovány tak, aby současně vytvářely nosnou konstrukci pro 

novou atiku nebo např. na osazení slunečních  kolektorů. Jiný typ buňky umožní prostupy 

vzduchotechniky, nosný plech je v místech bytových jader přerušen a vytváří možnost pro 

prostup zdravotechniky a možnost připojení na vodu pro zavlažování střechy. Dalším 

typem buňky je buňka s výlezem na střechu v případě „úsporné střechy“. Na vodorovný 

nosný rám buňky bude uložena nosná konstrukce střechy trapézový plech, který má za 

úkol zajistit tuhost buňky při její manipulaci a současně rychlé uzavření střešní konstrukce. 

Z toho důvodu bude plech opatřen tepelnou izolací z extrudovaného polystyrénu včetně 

lepenky. Plech vynáší konstrukci nové střechy, kořenovzdornou hydroizolaci a následně i 

souvrství vegetační střechy. Nová nosná konstrukce bude dimenzována dle zatížení střechy 

s ohledem na způsob jejího užívání.(Obrázek 20 )  

V případě zřízení střešní zahrady bude nad stávajícím schodištěm rozebrán strop a osazeny 

dvě vysoké buňky, které umožní po osazení nových ocelových schodišťových ramen, 

přístup na střechu obyvatelům a firmě zajišťující údržbu zahrady.(Obrázek 21 )  

V rámci konstrukce rámů mohou být vytvořeny podmínky pro kotvení pracovníků, kteří 

provádí údržbu střechy. Po ukončení vrstvy hydroizolace je nezbytné provést zátopovou 

zkoušku. 

U dvouplášťového typu střechy bude nejprve demontována vrchní deska a postup bude 

obdobný.  

 

Vegetační střecha na jednotlivých sekcích domu bude vytvářet společný prostor ať u 

extenzivní, tak u intenzivní střechy.Tepelná izolace je řešena extrudovaným polystyrénem 
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v celkové tl. 150 mm, na tepelné izolaci je položena hydroizolace proti prorůstání nebo 

pouze hydroizolace, na které bude uložena folie proti prorůstání kořenů. Je doporučeno u 

konstrukcí vegetačních střech uplatnit technický systém, který je schopen identifikovat 

místo narušení hyroizolace. 

S ohledem na poměrně vysokou finanční náročnost střechy stojí za úvahu možnost využít 

systém AB MESS TECHNIK, který umístěním jemné nerezové síťky pod folii či 

hydroizolaci a měřením, elektrických impulsů pomocí dvou detektorů je schopen s velkou 

přesností identifikovat místo poruchy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 –Část schematického příčného řezu objektem G57 s vyznačením nové nosné konstrukce 
a střešní  skladby pro uložení vegetačního souvrství extenzivní-„úsporné střechy“  
(Zdroj: vlastní schéma) 
 

Konstrukce střechy - skladba „a“ ( vrstvy uvedeny shora): 
- vrstvy vegetačního souvrství „ úsporné střechy“tl.cca 80 mm – viz příloha č.2, str.2 
- ochranná a vodoakumulační vrstva- textilie 
- kořenovzdorná folie, nebo neprorůstavá střešní hydroizolace  
- extrudovaný polystyren,včetně lepenky, tl.50 mm (pro rychlé uzavření střešní konstrukce)  
- trapézový plech s výškou vlny dle zatížení, k němuž je vrstva tepelné izolace, včetně lepenky 
kotvena 
- nízká velkoprostorová buňka z tenkostěnných ocelových rámů tvaru U  210/50/4 mm 
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-.tepelná izolace minerální vlny tl. 100 mm, vložená do vzduchové mezery mezi novou konstrukcí 
buněk a stávající jednoplášťovou střechou objektu G 57, která zůstává z převážné části zachována, 
včetně atikových dílců  
- stropní konstrukce nad nejvyšším podlažím objektu G57 tl. 100mm 
 

 

 

 
Obrázek 21 –Schematický příčný řez schodištěm objektu G57 s vyznačením nové nosné konstrukce 
a střešní skladby pro uložení vegetačního souvrství intenzivní střechy-„střešní zahrady“, včetně 
nových schodišťových ramen a konstrukce přístupu umožňujících vstup obyvatel na střechu.  
(Zdroj: vlastní schéma) 
 

Konstrukce střechy - skladba „b“ ( vrstvy uvedeny shora): 
- vrstvy vegetačního souvrství „.střešní zahrady“, tl. od .cca 260 mm- viz příloha č.5, str. 12. 
- ochranná a vodoakumulační vrstva-textilie 
- kořenovzdorná folie, nebo neprorůstavá střešní hydroizolace 
- extrudovaný polystyren,včetně lepenky, tl.50 mm (pro rychlé uzavření střešní konstrukce)  
- trapézový plech s výškou vlny dle zatížení, k němuž je vrstva tepelné izolace, včetně lepenky 
kotvena 
- nízká velkoprostorová buňka ztenkostěnných ocelových  rámů tvaru U  210/50/4 mm 
-.tepelná izolace minerální vlny tl. 100mm, vložená do vzduchové mezery mezi novou konstrukcí 
buněk a stávající jednoplášťovou střechou objektu G 57, která zůstává z převážné části zachována, 
včetně atikových dílců  
- stropní konstrukce nad nejvyšším podlažím objektu G57 tl. 100mm 
 

Konstrukce střechy - skladba „c“ ( vrstvy uvedeny shora): 



- 111 - 
  

- vrstvy vegetačního souvrství „lehké střechy“ tl. 50 mm- viz příloha č3, str.6. 
- ochranná a vodoakumulační vrstva-textilie 
- kořenovzdorná folie, nebo neprorůstavá střešní hydroizolace 
- extrudovaný polystyren,včetně lepenky, tl.50 mm (pro rychlé uzavření střešní konstrukce)  
- trapézový plech s výškou vlny dle zatížení, k němuž je vrstva tepelné izolace, včetně lepenky 
kotvena 
-.vysoká velkoprostorová buňka z tenkostěnných ocelových  rámů tvaru U  210/50/ mm 
- tepelná izolace tl. 100mm extrudovaný polystyrén 
- podhled 

 

 
Obrázek 22- Výřez schematického půdorysu intenzivního typu střechy–střešní zahrady, včetně 
nových schodišťových ramen a konstrukce umožňujících vstup obyvatel na střechu. Ze schématu 
jsou zřejmé otvory pro osazení nožek buněk, typy a rozměry buněk a jsou zde naznačeny štěrkové 
pásy kolem prostupů a svislých konstrukcí.. Nezbytnou podmínkou pro realizaci střešní zahrady je 
přípojka vody pro zavlažování vegetace. 
(Zdroj: vlastní schéma) 
 

Zpracovatel disertační práce prezentuje shora uvedenými schématy především náměty na 

možnou technickou realizaci ozelenění objektu G57. Předmětem práce není technické 
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řešení umožňující okamžitou realizaci záměru, ale materiál vhodný k dalšímu rozpracování 

za účasti příslušných specialistů, neboť cílem práce bylo především prověřit možnosti a 

podmínky dodatečného ozelenění plochých střech panelových bytových domů. 

 

EKONOMIE 

Předpokládaná finanční náročnost na realizaci nové střechy vybudované pomocí nízkých 

buněk činí při ploše 1016 m2  a ceně cca 3.500 Kč/ m2   činí    3,6 mil. Kč. 

 

 

Obrázek 23 - Schéma osazení několika typů nízkých buněk – sekce A bytového domu, pro extenzivní 
typ úsporné střecyh, kdy přístup na střechu je zajištěn pouze výlezem.                                                               
(Zdroj: vlastní schéma) 
 

SEKCE A 

A buněk  1 kus - atika z kratší i delší strany, rozměry 2,1x 3,6m 

B buněk  3 kusy - atika z kratší strany, rozměry 2,4 x 3,6 m 

C buněk 1 kus - atika z kratší i delší strany, rozměry 2,1x 3,6m 

D buněk 8 kusů - atika z delší strany 2,1x 3,6m  
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E buněk 3 kusy - buňka s otvorem pro vzduchotechniku 2,4x 3,6m  

F buněk 7 kusů - vnitřní buňka 2,4x 3,6 m 

M buněk 1 kus - buňka s otvorem pro rezervoár užitkové vody 2,4 x 3,6m 

K buněk 1 kus - buňka s otvorem pro výlez na střechu 

Objekt G57 sestává ze tří sekcí .V sekcích A,B,C celkem: A buněk 2ks, B buněk 6ks, C 

buněk 2ks, D buněk 26 ks, E buněk 9ks, F buněk 24 ks, M buněk 3ks, K buněk 3ks. 

7.2 REALIZACE VEGETA ČNÍHO SOUVRSTVÍ STŘECHY 

7.2.1 VÝBĚR TYPU EXTENZIVNÍ ST ŘECHY 

Vzhledem ke skutečnosti, že přitížení od souvrství zelené střechy bude řešeno novou 

nosnou konstrukcí střechy je v tomto případě možné realizovat jakýkoliv typ extenzivního 

ozelenění kromě šikmé střechy, která by však mohla být úspěšně uplatněna na střechu 

střešní nadstavby. 

Novou nosnou konstrukci je možno dimenzovat dle požadovaného typu souvrství. V tomto 

případě se dostáváme do pozice, kdy nás přitížení souvrstvím nelimituje a rozhodující se 

stává finanční náročnost ozelenění. 

Jako nejvhodnější typ s ohledem na cenovou náročnost byla vybrána: 

 

„Úsporná střecha“  

Finanční náročnost na realizaci se pohybuje: 
• řešení 1 - sklon střechy  0-5°   od 17 EUR/ m2 

• řešení 2 - sklon střechy nad 5° od 13 EUR/ m2 

Zatížení se pohybuje: 
• řešení 1 - hmotnost 90 -140 kg/ m2 

• řešení 2 - hmotnost 100 - 140 kg/m2  

7.2.2 VÝBĚR TYPU INTENZIVNÍ ST ŘECHY  

Nosnou konstrukci nové střechy lze nadimenzovat i pro jiná zatížení, ale s ohledem na 

parametry a význam objektu je jako nejvhodnější reprezentant tohoto způsobu ozelenění 

vybrána : 

 

„ Střešní zahrada“  

Finanční náročnost na realizaci se pohybuje: od 60 EUR/ m2 
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Zatížení se pohybuje: hmotnost  320 – 570 kg/ m2   

7.3 POKLÁDKA „ÚSPORNÉ STŘECHY“ 

Před započetím prací musí být zajištěn chráněný bezpečný vstup do objektů a uvolněno 

prostranství kolem domu z důvodu příjezdu techniky: cisterna, autojeřáb a z důvodu 

manipulace s materiálem. Část materiálu bude na střechu dopravena autojeřábem, půdní 

substrát bude dopraven „zafoukáním“ z cisterny. 

 

Po vizuální kontrole konstrukce a hydroizolace střechy, včetně vyvedení hydroizolace 200 

mm nad úroveň budoucí střechy u svislých prostupů střechou, budou odstraněny nečistoty 

a ostré předměty.Na střechu musí být vyvedena v každé bytové sekci přípojka vody za 

účelem zavlažování vegetačních střech. Platby za vodu budou na obyvatele rozpočítány dle 

sekcí. 

Na hydroizolaci střechy bude rozprostřena ochranná textilie, na ni kořenovzdorná PE folie 

s přesahy jednotlivých pásů šířky 1,5 m a s přesahy na okrajích střechy. Tato folie 

nenahrazuje hydroizolaci střechy. Dále následuje ochranná vodoakumulační textilie a 

nopová drenážní folie, která je pokládána s přesahy cca 100 mm. Sklon méně než 1° je 

vhodný pro použití drenážní folie – řešení 1, příloha č.2, str 3, sklon více než 1° je vhodný 

pro drenážní násyp typu M a odvodňovací systém Triangle – řešení 2, příloha č.2, str.4. 

Filtrační textilii, která brání vyplavení substrátu je nutno uložit na nopovou drenážní folii 

s přesahem 100 mm. Ve všech vrstvách vždy v prostoru pro vpusť a jiné otvory vyřízneme 

otvor. 

Okolo šachet, vpustí, výlezů, atik střechy musí být položen štěrkový pás o šířce 500 mm, 

frakce 16-32 mm bez vegetace na celou výšku vrstvy vegetační střechy. V případě výlezu 

se na stranu výlezu tento pás rozšiřuje na 1000 mm. Dále je nutno provést štěrkový pás o 

šířce 1000 mm vždy po 40 m délky střechy. 

Jedná se o požární opatření a současně je střecha chráněna proti podfouknutí. 

Tato úprava není nutná u střech o vyšší tloušťce, zde vrstva substrátu působí protipožárně 

 

Extenzivní substrát bude na střechu vždy po sekcích zafoukán cisternou, stejným 

způsobem je možno na střechu dopravit i štěrk. Na plochu střechy 500 m2 stačí obsah jedné 

cisterny. Substrát se rozhrne rovnoměrně do roviny. 
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Následuje rozhození řízků rostlin a výsev travin. Řízky se na střechu vynášejí v pytlích, 

případně by bylo možno je dopravit na střechu autojeřábem. Využít předpěstované 

vegetační rohože je výhodné s ohledem na malou váhu u střech, kde je možno si dovolit 

vyšší náklady, které se pohybují od 32 EUR/ m2. Do doby prokořenění, cca 1 měsíc se 

musí každá střecha zalévat, nejoptimálnějším způsobem je připojení na hydrant nebo 

přípojku. Při zalévání je nezbytné, aby celé souvrství se důkladně provlhčilo a voda začala 

odtékat do vpusti. 

 

Jedná se o střechu, kdy vegetační kryt je tvořen rozchodníky, bylinami, travami. Období 

vegetačního klidu neznamená, že funkce střechy je paralyzována.   

 

ÚDRŽBA  

U „Úsporné střechy“ se údržba provádí 1 až 2x do roka. Vyčistí se vpusť, pásy štěrku, 

vegetační kryt se přihnojí granulován substrátem a případně se dosadí, či doseje se 

chybějící rostlinstvo, 1x za rok se odstraní se plevel. Potom zaléváme jen v případě 

dlouhotrvajícího sucha a vysokých teplot. Náklady na údržbu se pohybují, dle konzultace 

se zahradnickou firmou, v řádech desítek tisíc korun. 

 

BEZPEČNOST 

Systém OPTISAVE umožní zajistit bezpečnou práci ve výškách. Sloupek s podstavcem 

300x300 mm, na to nerezová deska 1000x1000 mm se umístí dle návrhu opatří příslušnými 

vrstvami včetně substrátu. Váha souvrství zajišťuje kotvení sloupku. V případě řešení 

pomocí prostorových rámů budou  kotvící prvky umístěny na atice, propadně zábradlí. 

Jedná se o poměrně nákladné zařízení, proto se doporučuje systém kotvení navrhnout 

v rámci konstrukce buněk. 

 

TERMÍN REALIZACE  

Realizace probíhá optimálně v období od března do října.  

 

EKONOMIE 

Uvedené finanční ukazatele je nutno vztahovat k ploše střechy 1000m2. Střecha s rozsahem 

střechy menší než 500 m2 již z hlediska ekonomického není pro ozelenění vhodná.  

Finanční náročnost na realizaci : plocha střechy 1016 m2 extenzivní „úsporné“ střechy 

při ceně 15 EUR/m2 a kurzu 27Kč/EUR činí 0,4 mil.Kč.  
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7.4 POKLÁDKA „ST ŘEŠNÍ ZAHRADY“ 

Kontrola přípravy staveniště je obdobná jako v případě úsporné střechy. 

Na hydroizolaci bude uložena ochranná textilie. Dále kořenovzdorná folie, která vytváří 

vodotěsnou a kořenovzdornou vanu pro akumulaci vody a na ni je uložena ochranná a 

vodoakumulační rohož, jako ochrana kořenovzdorné folie. Následuje drenážní nopová 

folie nebo odvodňovací systém v závislosti na sklonu střechy a druhu výsadby. (příloha č. 

5, str. 14, 15) Dle typu vegetace následuje po filtrační folii vrstva substrátu tl. 200mm. 

V případě vyšší vrstvy substrátu více jak 300 mm je vrstva substrátu realizována ze dvou 

vrstev. Pro kořeny je určen substrát vzdušný a vrchní vrstvu tvoří intenzivní substrát.  

Střešní zahrady vyžadují zavlažování. Závlahový systém je možno realizovat ve dvou 

variantách. Buď jako výsuvný systém a zavlažování probíhá shora, nebo formou kapkovací 

hadice, která je uložena v substrátu a závlaha probíhá podmokem. 

V případě nulového sklonu je vytvořen bazén, kdy do vpusti je zaústěna přepadová trubka. 

Je nastavena hladina vody, která na střeše zůstává ze srážek. V případě, že hladina 

poklesne, plovákový automat otevře ventil a připustí vodu. Může být rovněž vytvořen 

rezervoár na přebytečnou dešťovou vodu a vodu je možno dočerpat ze zásobníku. 

V případě G57 by tento rezervoár mohl být umístěn v prostoru podél schodiště viz. buňka 

M. Stejné kanálky jsou využívány pro odvedení vody i pro zavlažování. Na zimu je 

potřeba tento systém vyřadit z provozu. 

Při osazování stromů maximálně do 3 metrů výšky je třeba stromy kotvit. K tomuto účelu 

slouží kari síť, ke které jsou stromy kotveny lanky. Výše substrátu se pohybuje od 1000 – 

1500 mm. 

 

Jedná se o střechu, kdy vegetační kryt je tvořen trávníkem, květinami, bylinami, 

kosodřevinami, jehličnany, stromy. Střecha může být dále využita pro umístění 

zpevněných ploch s lavičkami, drobným mobiliářem, přístřeškem, sprchovým koutem, 

pískovištěm pro děti, atd  

 

ÚDRŽBA  

U „Střešní zahrady“ se údržba provádí 8 až 10x do roka. Vyčistí se vpusť, pásy štěrku, 

vegetační kryt se přihnojí granulován substrátem a případně se dosadí, či doseje se 

chybějící rostlinstvo, odstraní se plevel, kosí se tráva, střihají a ořezávají se stromy, Tento 
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biologický odpad je nutno ze střechy dopravit k ekologické likvidaci. O střechu se starají 

specializovaná zahradnictví, která mají s tímto typem vegetačního porostu zkušenosti.  

Náklady se pohybují, dle konzultace se specializovanou zahradnickou firmou, řádově ve 

statisících korun ročně. 

 

BEZPEČNOST 

Systém OPTISAVE má vypracovaný nejen systém pro bezpečnou práci ve výškách , ale i 

pobyt obyvatel na střeše. Je vyvinut sytém kontejnerů pro květiny, kdy součástí tohoto 

kontejneru je i zábradlí. Toto zábradlí je z hlediska bezpečnostního doporučeno umístit 2,5 

m od okraje střechy.  

 

TERMÍN REALIZACE  

Realizace probíhá optimálně v období od března do října.  

 

EKONOMIE 

Uvedené finanční ukazatele je nutno vztahovat k ploše střechy 1000 m2. Střecha 

s rozsahem střechy menší než 500 m2 již z hlediska ekonomického není pro ozelenění 

vhodná. Finanční náročnost u „střešní zahrady“ při ceně 60 EUR/m2 a kurzu 27Kč/EUR 

činí 1,6 mil.Kč.  
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Obrázek 21- Zábradlí je z bezpečnostních důvodů realizováno 2,5 m od okraje střechy 
(Zdroj:Optigreen) 

 

7.5 ZÁVĚRY A VÝCHODISKA KAPITOLY Č. 7 : 

1. Pomocí ocelových buněk je reálné na objektech G 57 provést zelenou střechu 

2. Je možno realizovat střechu :  extenzivní - „úspornou“ („lehkou“, „p řírodní“) 

 extenzivní - „ střešní zahradu“  

 V případě nadstavby dalšího obytného podlaží z ocelových buněk je možno na 

střechu nadstavby realizovat i střechu extenzivní „šikmou“ 

3. Je možno ozelenit každou střechu, pokud konstrukční systém a technický stav 

objektu umožní uplatnit systém buněk, případně pokud stávající konstrukce na 

přitížení vyhoví staticky 
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4. Na obvodové buňky je možno v rámci nové atiky osadit solární panely, 

fotovoltaické články, bezpečnostní kotvící systém a rovněž zábradlí v případě 

střešních zahrad 

5. Zachováním původní střešní konstrukce pod novou střechou odpadne problém 

s ekologickou likvidací odpadu 

6. Finanční náročnost na realizaci ozelenění střechy o ploše 1016 m2 činí cca: 

 „úsporná střecha“ při ceně 15 EUR/m2,kurzu 27Kč/EUR     0,4 mil. Kč,  

 „střešní zahrada“ při ceně 60 EUR/m2, kurzu 27Kč/ EUR     1,6 mil. Kč. 

 Jedná se o částky bez nové střešní konstrukce z nízkých ocelových buněk  

7. Cenu nové střešní konstrukce z nízkých ocelových buněk u G57 je možno 

odhadnout na cca 3.500 Kč/m2. Při ploše střechy 1016 m2 činí částka za nosnou 

konstrukci pro souvrství činí cca     3,6 mil. Kč  

8. Odhad nákladů celkových nákladů pro G57: 

 a) hrubý odhad celkového finančního nákladu na „úspornou střechu“  

 činí celkem    cca 3,9 miliónu Kč 

 b) hrubý odhad celkového finančního nákladu na „střešní zahradu“  

 činí celkem     cca 5,2 miliónu Kč 

9. Realizace užitkových zahrad na střechách bytových domů je ve znečištěném 

prostředí měst nevhodná, s ohledem na schopnost vegetace na sebe vázat polétavý 

prach, oxidy dusíku a těžké kovy 

10. Realizace skleníků je na stávajících panelových střechách nevhodná, neboť 

přitěžuje konstrukci a střecha pak neplní svoji ekologickou funkci, kterou 

zajišťuje vegetační souvrství střechy 

11. Existují panelové konstrukční systémy, které umožní realizaci vegetační střechy 

s minimálními náklady, neboť byly projektovány s pochozí střechou a mají řešen i 

výstup na střechu. ( např. systém VOS) 
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8. ZOBECNĚNÍ VÝSLEDK Ů 

8.1 UPLATNĚNÍ VÝSLEDK Ů U DALŠÍCH TYPŮ PANELOVÝCH BYTOVÝCH 
DOMŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

Obecně se dá konstatovat, že u všech konstrukčních systémů s příčným nosnými 

železobetonovými stěnami v modulu 3,6 m je možno uplatnit systém nízkých ocelových 

buněk, jak tomu bylo v případě G 57.  

Vzhledem ke skutečnosti, že rozměry buněk mohou být přizpůsobeny i jiným modulům, dá 

se konstatovat, že ocelové buňky umožní ozelenění téměř všech panelových konstrukčních 

systémů v ČR, SR a dá se předpokládat, že i v bývalém Východním bloku. 

Bylo by vhodné prověřit i skupinu panelových konstrukčních systémů, což je nad rámec 

této práce, u kterých jejich statika dává předpoklad na realizaci vegetačních střech přímo 

na stávající stropní konstrukci nad nejvyšším podlažím při zachování, částečném nebo 

úplném odstranění vrstev střešního pláště. Toto vyhodnocení musí být posouzeno vždy 

konkrétně s ohledem na statiku objektu, jeho technický stav a současně platné normy. 

8.1.1 OBJEKTY S MODULEM 3,6 M VHODNÉ K OZELEN ĚNÍ (S PŘÍPADNÝM    
MOŽNÝM UPLATN ĚNÍM BUNĚK ):  

1. GOS 64, GOS 65, GOS 66 – deskové domy, realizované v letech 1964 -1972, počet 

nadzemních podlaží 8-12NP, konstrukční výška 2,85 m, střecha plochá. 

2. T06B-BTS- věžové domy , realizované v letech 1977-1984, počet nadzemních podlaží 

8-12NP, konstrukční výška 2,80 m, střecha plochá. 

3. T06B-OS-R, T06B-OS-70, T06B-OSR, T06B-OS-PSO – deskové domy, realizované 

v letech 1971 -1983, počet nadzemních podlaží 4, 6 - 8 NP, konstrukční výška 2,80 m, 

střecha plochá, jednoplášťová a dvouplášťová. 

4. VP-OS-14/5, VP- 09B věžový dům, realizované v letech 1980-1988, počet nadzemních 

podlaží 12, 16, 18 NP,  konstrukční výška 2,80 m, střecha plochá jednoplášťová  

8.1.2 OBJEKTY S POCHOZÍ ÚPRAVOU KONSTRUKCE STÁVAJÍC Í 
STŘECHY VHODNÉ K OZELEN ĚNÍ 

Na základě konzultace50 je možné do objektů vhodných k ozelenění zařadit i objekty, u 

nichž střecha byla staticky projektována s pochůzí úpravou včetně přístupu na střechu pro 

jejich obyvatele: 

                                                 
50  konzultováno s doc. Ing. Darjou Kubečkovou Skulinovou 
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1. VOS 66 – věžový dům, realizovaný v letech 1960-1968, počet nadzemních podlaží 12, 

14, 16, 17, 22 NP, konstrukční výška 2,80 m, střecha plochá jednoplášťová pochůzí i 

nepochůzí. 

2. VM – OS – věžový dům, realizovaný v letech 1968-1980 počet nadzemních podlaží 12 

-17NP, konstrukční výška 2,85 m, střecha plochá jednoplášťová pochůzí i nepochůzí.  

8.2 OBJEKTY VHODNÉ K OZELEN ĚNÍ V RÁMCI ČR 

Na základě tabulky č.2, strana 15-16 (Přehled konstrukčních panelových soustav v ČSSR a 

v Ostravě v letech 1950 – 1995) je možno konstatovat, že většina  shora uvedených 

konstrukčních systémů byla realizována v rámci tehdejší ČSSR a následně ČFSR, tudíž 

uplatnění tohoto typu regenerace plochých střech panelových bytových domů je možno 

uplatnit po celém území ČR. 

8.3 OBJEKTY VHODNÉ K OZELEN ĚNÍ V RÁMCI EU 

SLOVENSKO 

Vzhledem k rozdělení původní Československé socialistické republiky na dva samostatné 

státy Českou republiku a Slovenskou republiku, je možno konstatovat, že vzhledem 

k direktivnímu centrálnímu charakteru hospodářství a rovněž bytové politiky, jsou na 

území dnešního samostatného slovenského státu realizovány bytové panelové domy 

v obdobných konstrukčních systémech, takže i zde je možno proces zelených střech 

nastartovat za obdobných podmínek,jako je tomu v ČR. 

 

OSTATNÍ STÁTY VÝCHODNÍHO BLOKU A SOVĚTSKÝ SVAZ 

Předmětem dalšího rozšíření procesu zelených střech by mělo být posouzení, zda 

v ostatních státech východního bloku bylo užito podobných konstrukčních systémů. 

S velkou pravděpodobností se dá předpokládat, že v rámci výměnné pomoci a spolupráce 

mezi státy RVHP docházelo i ke spolupráci v oblasti bytové panelové výstavby. Tuto 

skutečnost je však nezbytné ověřit. 

8.4 ZÁVĚRY A VÝCHODISKA KAPITOLY Č.8 : 

Zelené střechy je možno mimo G 57, kdy je nutno využít konstrukce nízkých buněk, 

realizovat u: 

1. Konstrukčních systémů s modulem 3,6m (uplatnění buněk se nepředpokládá) 
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2. U konstrukčních systémů, kde byla projektována střecha s pochozí úpravou a 

přístupem pro obyvatele 

3. V rámci EU je možno ve Slovenské republice realizovat zelené střechy za stejných 

podmínek jako v ČR  

4. V rámci bývalého Východního bloku, jako součásti EU, je nutno studií ověřit 

kompatibilitu využití konstrukce z nízkých buněk s ohledem na tamní 

konstrukční systémy 

5. U systému G 57 je nutností realizace nové nosné stropní konstrukce. S tím jsou 

spojené výrazně vyšší náklady a pracnost, proces uplatnění vegetačních střech je 

v tomto případě značně znevýhodněn 

6. Je možno ozelenit každou střechu na panelových bytových domech, pokud 

konstrukční systém a technický stav objektu umožní uplatnit systém  nízkých 

buněk. Případně pokud stávající konstrukce na přitížení od vegetačního souvrství 

vyhoví staticky 
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9. PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Disertační práce předkládá shrnutí problematiky „zelených střech“ na stávajících bytových 

domech, jak po stránce teoretické, tak i praktické tím, že respektuje historii, prohlubuje 

analýzu současného stavu tématu v ČR i v zahraničí, vyhodnocuje podmínky, přínosy, 

rizika, finanční náročnost, legislativní požadavky, navrhuje konkrétní řešení a definuje 

další možnosti vývoje a uplatnění. Je uceleným dokumentem, který se zabývá 

problematikou v širokém záběru aktuálně dostupných vazeb a souvislostí. 

 

Inovací je návrh technického řešení dodatečného ozelenění střechy konstrukčního systému 

G 57 extenzivním a intenzivním typem vegetačního souvrství. Vyhodnocení přínosů a 

dopadů ozelenění z hlediska celospolečenského, hospodářského a ekonomického využití 

přináší důležitý a dosud chybějící podklad pro proces rozhodování. 

 

Práce z pohledu hospodářského využití střech potvrdila možnost umístit sluneční kolektory 

a fotovoltaické články na atikách, které jsou součástí nízkých velkoprostorových buněk.  

 

Přínosem je generalizace poznatků a naznačení možnosti, jak aplikovat výsledky práce 

v širším kontextu, tedy jak u stávajících panelových bytových domů v rámci ČR, SR, 

bývalého Východního bloku a Evropské unie a rovněž u nově navrhovaných objektů.  

 

Práce může být jedním z vhodných podpůrných impulsů k přehodnocení současného 

programu revitalizace panelových bytových domů. Může se stát motivací k zařazení 

„zelených střech“, formou nového dotačního programu, do programu komplexní 

revitalizace bytových domů. 

 

Práce přináší impuls pro změny legislativy spočívající v : 

• návrhu na vytvoření motivačních pobídek pro investory „zelených střech“, ať na 

stávajících objektech, či novostavbách, formou daňových úlev a snížení sazeb za 

stočné. 

• povinnosti investora realizovat na objektu zelenou střechu, pokud by svým 

rozsahem přesáhla stanovenou uzákoněnou plošnou výměru střechy  
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Práce s ohledem na zkušenosti a praxi ze zahraničí prokázala, že přínosy, které toto 

„revitalizační opatření“ přináší jsou nesporné a v případě velkých městech i nezbytné.  

Technologie ozelenění střech zajišťuje : 

• energetické úspory  

• snížení rizika záplav 

• přináší ekologicky šetrné řešení ohleduplné k životnímu prostředí 

• výrazně zlepšuje životní prostředí velkých měst a průmyslových aglomerací 

• má pozitivní vliv na zdraví obyvatel a s tím souvisí snížení nákladů na jejich léčbu 

• přináší nová pracovní místa a snižuje míru nezaměstnanosti 

 

V souladu se zahraničními trendy, je nezbytné nastartovat v ČR proces uplatňování 

„zelených střech“ v nejširší praxi. Zelené střechy by měly být napříště u novostaveb 

naprostou samozřejmostí a požadovaným standardem, u stávajících objektů by pak mělo 

být dodatečné ozeleňování uplatňováno v maximální možné míře. 
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10. ZÁVĚR 

 

Hypotézy definované v úvodní části práce se podařilo verifikovat a validovat v tomto 

rozsahu: 

1. Během zpracování disertační práce se potvrdila hypotéza, že stávající ploché 

střechy panelových bytových domů je možno využít v následujícím rozsahu :  

ozelenění extenzivní, ozelenění intenzivní, realizace kolektorové soustavy a 

fotovoltaických článků. Rovněž se potvrdila hypotéza, že, navzdory značnému počtu 

realizovaných stavebních soustav a jejich krajových variant, lze ozelenění plochých 

střech uplatnit napříč různými konstrukčními soustavami. 

Naopak byla vyvrácena hypotéza o vhodnosti využití „zelených střech“ pro 

hospodářskou produkci zeleniny, drobného ovoce a květin, ať na záhonech, tak ve 

sklenících, na střechách panelových bytových domů ve velkých městech a 

průmyslových aglomeracích. 

 

2. Výsledkem průzkumu a zhodnocení současného stavu je konstatování, že na 

ozelenění stávajících střech není možno existující dotační programy „Nový panel“ a 

„Zelená úsporám“ uplatnit. Pro ozelenění střech je nutno vytvořit nový dotační titul, 

zaměřený na problematiku vegetačních střech. Zřízením nového dotačního titulu 

budou vytvořeny podmínky, aby se ozelenění střechy stalo součástí komplexní 

revitalizace objektu.  

 

3. Celospolečenský význam ozelenění střech spočívá v ozdravění životního prostředí a 

klimatu velkých měst a průmyslových aglomerací. S tím souvisí zlepšení zdravotního 

stavu populace, zejména dětí. Ekonomickým přínosem je předpoklad snížení nákladů 

sociálních a léčebných výloh. Dalším celospolečenským přínosem je schopnost  

zelených střech zadržovat vodu, čímž přispívají ke snížení rizika záplav. Tato 

skutečnost přináší snížení rizika vzniku případných materiálních škod na majetku 

obyvatel i státu z důvodu záplav. Zelené střechy rovněž snižují energetickou 

náročnost budov.  

Ze shora uvedených důvodů je doporučeno u stávajících plochých střech provádět 

dodatečné ozelenění v maximálně možné míře a v případě nových developerských 
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projektů je nezbytné zelené střechy zahrnout do základního standardu vybavení 

objektů. 

 

Podmínky realizace „zelených střech“ na plochých střechách 

Nejdůležitějším poznatkem disertační práce je konstatování, že realizace.„zelených, 

střech“ na plochých střechách většiny stávajících objektů panelové bytové výstavby, 

realizovaných v letech 1950–1990 na území ČSSR, je po technické stránce proveditelná. 

Dále je možno konstatovat, že pro dodatečné ozelenění plochých střech bytových domů je 

cenově nejdostupnější a technicky nejméně náročná „extenzivní úsporná“ nebo „extenzivní 

přírodní“ střecha .Předpokládaná cena se u „extenzivní úsporné“ střechy pohybuje kolem 

cca 500 Kč/m2, při rozloze střechy minimálně 1000 m2. 

Finančně i technicky nejnáročnější je ozelenění panelových bytových domů G 57, neboť je 

podmíněno novou nosnou konstrukcí pod vegetačním souvrstvím. Na konkrétním případě 

konstrukčního systému G57 je popsána realizace dvou typů zelených střech, včetně 

vyčíslení předpokládané finanční náročnosti. 

10.1  ZÁSADY PRO UPLATNĚNÍ ZELENÝCH ST ŘECH 

Výsledkem práce jsou zásady pro uplatnění „zelených střech“ obecně i na panelových 

bytových domech : 

1. Zelená střecha musí být realizována současně s komplexní revitalizací domu 

2. Financování zelené střechy musí být řešeno formou nového dotačního titulu v rámci ČR  

    a EU 

3. Pro podporu realizace zelené střechy je třeba nastartovat motivační program  

    formou slevy na daních z nemovitostí pro vlastníky objektů a rovněž slevy na stočném. 

4. Je nezbytné podporovat realizace zelených střech u novostaveb i v rámci revitalizací 

stávajících objektů (nejen bytových domů) 

5. Především ve velkých městech a průmyslových aglomeracích by bylo možno zákonem  

    ustanovit u novostaveb minimální výměru střechy, při jejímž překročení bude povinností    

    investora střechu ozelenit. 

6. Celou problematiku dodatečného ozelenění panelových bytových domů na území ČR i  

    EU je nezbytné důkladně rozpracovat. Jedná se o multidisciplinární problematiku.   

7. Závěry disertační práce je vhodné ověřit na „pilotním projektu“. 
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10.2  DOPORUČENÍ DALŠÍHO POSTUPU 

Pilotní projekt „Zelená střecha – čistý vzduch“ 

Teoretické předpoklady, přínosy a případná rizika vyplývající z této disertační práce je 

nezbytné ověřit na konkrétní realizaci vegetační střechy na stávajícím panelovém bytovém 

domě formou „pilotního projektu“. Poznatky shrnout, utřídit a vyhodnotit. Realizací 

projektu a jeho vyhodnocením se bude zabývat tým specialistů, kteří postihnou celou šíři 

problematiky.  

 

„Pilotní projekt“ se doporučuje situovat na Ostravsko, které je důsledky znečištění ovzduší 

postiženo v rámci České republiky a celé Evropské unie nejvíce. Pozitivní výsledky měření 

účinnosti vegetačního souvrství střechy by měly být na tomto území nejmarkantnější. 

Uplatněním různých typů vegetačního krytu v rámci pilotního projektu na jedné střeše a 

průběžným měřením výsledků s ohledem na: skutečné množství zachyceného polétavého 

prachu, oxidu uhlíku, těžkých kovů, retenční vlastnosti, teplotní rozdíly, množství srážek, 

estetiku atd., pak bude možno vyhodnotit konkrétní, nejvhodnější typ vegetačního 

souvrství pro místní klimatické podmínky. 

 

Realizační tým 

Je třeba sestavit realizační tým odborníků, jehož úkolem bude „pilotní projekt“ zrealizovat. 

Zejména musí zajistit financování projektu, zajistit poskytnutí konkrétní střechy stávajícího 

panelového domu k ozelenění, zpracování statického posudku, projektu střechy pro 

ozelenění, zajistit realizaci, zajistit měření a vyhodnocení výsledků uplatnění funkce 

vegetační vrstvy. Po celkovém vyhodnocení pilotního projektu bude následovat zpracování 

podkladů a doporučení pro vytvoření nového dotačního programu „Zelená střecha“. 

 

Pracovní tým by měl být tvořen zástupci vysoké školy, města, kraje, firmou Optigreen a 

nezávislými odborníky na stavební konstrukce, životní prostředí, ekologii, hydrologii a 

meterologii. Tým je doporučeno rozšířit o účast zahraničního konzultanta a rovněž o 

zástupce Vědecké rady pro životní prostředí. Nositelem a realizátorem celého projektu by 

se měla stát vysoká škola. 
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Objekt panelového bytového domu 

Pro realizaci „pilotního projektu“ je nezbytné požádat město o poskytnutí objektu 

panelového bytového domu G57, který je v jeho vlastnictví, a který je dle závěrů práce 

vhodný k ozelenění vegetační střechou. Ideálním řešením by byl objekt, u něhož by 

ozelenění střechy proběhlo v rámci komplexní revitalizace. Vlastnické vztahy jiného 

formátu, než je obecní vlastnictví, by mohly záměr buď výrazně zkomplikovat nebo úplně 

znemožnit.  

Za tímto účelem je doporučeno oslovit vedení města a požádat o poskytnutí vhodného 

objektu ve vlastnictví obce k realizaci projektu.  

 

Financování pilotního projektu 

Vláda dne 9.4.2010 schválila soubor opatření, která mají zlepšit ovzduší 

v Moravskoslezském kraji. Soubor obsahuje například možnost převést evropské peníze 

určené na modernizaci čistíren odpadních vod na projekty ochrany ovzduší. Jde o miliardy 

korun, které spravuje Státní fond životního prostředí. Bude nutno požádat Státní fond 

životního prostřed í o uvolnění finančních prostředků.  

Pokud nebude možno finance z tohoto fondu uvolnit, je za účelem profinancování 

pilotního projektu doporučeno oslovit vedení kraje a zajistit současně sponzorské dary od 

největších znečišťovatelů ovzduší v místě a okolí. 

 

Vyhodnocení pilotního projektu 

Vysoká škola by mohla ve spolupráci s katedrou životního prostředí, 

Hydrometeorologickým ústavem, Hygienickou stanicí, Inspekcí životního prostředí a 

příslušnými odbory na MMO a KÚ MSK monitorovat a následně vyhodnotit. Výsledkem 

pilotního projektu bude vyhodnocení technických, ekologických parametrů, včetně zjištění 

skutečné finanční náročnosti realizace.  

Součástí projektu bude i návrh legislativního postupu a doporučení na zahájení jednání o 

nové dotaci na „Zelené střechy“ v rámci ČR a případné zařazení projektu do výzkumného 

programu „Výzkum a vývoj“ v oblasti životního prostředí. 

 

Nosným programem MŽP, v rámci něhož by mohly být výsledky projektu využity, je 

v současné době „Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního 

prostředí ČR na léta 2007-2013 (RPV MŽP), který byl schválen usnesením vlády č. 503 ze 
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dne 10. května 2006 a notifikován Evropskou komisí pod názvem „Státní podpora N 

378/2006-Česká republika“ 

 

Rozpracování stávajících panelových systémů pro uplatnění vegetačních střech v ČR 

a EU. 

Dále propracovat ostatní panelové konstrukční systémy v ČR s ohledem na možnost 

ozelenění stávajících střech, s přihlédnutím k nákladům. Propracovat možnost ozelenění 

v ostatních státech, zejména bývalého Východního bloku. Na základě výsledků pilotního 

projektu bude vytvořen základ pro společný postup při iniciaci nového dotačního 

programu. 

 

Iniciovat vznik technického podkladu, směrnice pro projektanty 

Seznámit odbornou i laickou veřejnost s výsledky pilotního projektu. Pro odbornou 

veřejnost, projektanty, investory a úřady zpracovat technický podklad s podmínkami pro 

realizaci tohoto typu stavby. 

 

Změna legislativy 

Navrhnout kroky, jež povedou ke změně legislativy ve prospěch realizací zelených, 

vegetačních střech u stávajících objektů i u novostaveb.  

 

Iniciovat vznik nového dotačního titulu „Zelená střecha“, jako součást komplexní 

revitalizace bytových domů 

Dle poznatků z pilotního projektu zajistit případné financování realizace dalších zelených 

střech, v první fázi z finančních prostředků uvolněných vládou na řešení znečištění ovzduší 

na Ostravsku. Současně usilovat o rozšíření plánu dodatečného ozelenění střech na území 

celé ČR. Iniciovat vytvoření dotačního programu Ministerstva pro životní prostředí a 

Ministerstva pro místní rozvoj. „Zelené střechy“ je nezbytné zařadit mezi dotační tituly do 

programu regenerace panelových domů jako neoddělitelnou součást komplexní revitalizace 

panelových domů.  

 

Současně usilovat o rozšíření dodatečného ozelenění střech na území celé ČR. Iniciovat 

vytvoření dotačního programu u Ministerstva pro životní prostředí a Ministerstva pro 

místní rozvoj a rovněž zahájit jednání o dotační program v rámci EU. 
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Na základě vyhodnocení projektu je nezbytné zařadit zelené střechy do programu 

regenerace panelových domů, sice pod samostatným dotačním titulem, ale  jako 

neoddělitelnou součást komplexní revitalizace panelových domů.  

 

Oslovit instituce EU 

Bytová politika nepatří do agendy Evropské unie a je- podle tzv. principu subsidiarity 

(„ řešit problémy na místní úrovni, lze-li to“) ponechána plně v kompetenci členských států 

EU. V systému Evropské unie má bytová politika autonomní postavení a problematikou 

bydlení se zabývá řada organizací a sdružení. Prozatím není v EU neposkytována žádná 

finanční dotace na regeneraci panelových bytových domů. 

Ze shora uvedeného jednoznačně vyplývá, že bude schůdnější prověřit možnost čerpání 

dotací na vegetační střechy, s ohledem na jejich ekologický význam, v oblasti dotací do 

životního prostředí. Fenomén panelové bytové výstavby a jeho problematika v tak 

masivním rozsahu, jak byl realizován v socialistických státech východní Evropy, není 

nikde ve světě znám. Při společném postupu všech „nových států“ bude větší šance nový 

dotační titul „Zelené střechy“ prosadit. Zelené střechy souvisí s problematikou bytovou, 

ale i s problematikou životního prostředí. V případě, že „pilotní projekt“ „Zelená střecha – 

čistý vzduch“ prokáže pozitivní výsledky je třeba iniciovat vznik nového dotačního 

programu na půdě EU. 

10.3  ZÁVĚREČNÉ KONSTATOVÁNÍ 

Disertační práce prokázala, že problém ozelenění střechy objektu G57 je technicky, i 

když za cenu zvýšených nákladů, řešitelný. Je možno konstatovat, že je řešitelný u 

všech konstrukčních soustav, kde se dá uplatnit systém velkoprostorových buněk a 

rovněž u konstrukčních soustav, které staticky vyhoví na přitížení vegetačním 

souvrstvím. 

 

Zelené střechy jsou nadějí pro budoucnost velkých průmyslových měst a aglomerací, 

neboť umožňují zredukovat nepříznivé vlivy ovzduší, snižují energetickou náročnost 

budov, snižují riziko záplav a přinášejí řadu dalších výhod. 

 

Multidisciplinární problematiku dodate čného ozelenění panelových bytových domů 

na území ČR i EU je nezbytné podrobně a důkladně rozpracovat týmem specialistů. 
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Tato disertační práce nemohla postihnout celou šíři a hloubku problematiky, včetně 

potřebných detailů řešení, kterou tato oblast vyžaduje a kterou si zaslouží. Dotkla se 

jen několika zásadních otázek a předložila několik námětů k řešení a k diskusi. 
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