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Anotace 

Cílem zadané bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci ke 

stavebnímu povolení pro rodinný dům dle architektonické studie a sepsání rešerše 

k tématu zelených fasád.  Dokumentace je tvořena stavební částí doplněnou o 5 detailů, 

statickou částí tvořenou předběžným návrhem nosných prvků a výkresy tvaru a částí 

TZB se základním návrhem a řešením systémů TZB. Pro rodinný dům jsou navrženy 4 

typy stavebně-technických řešení obálky dle pasivního standardu. Nejlépe hodnocená 

varianta je dále použita v projektu.  

Klí čová slova 

Pasivní dům, nízkoenergetický dům, součinitel prostupu tepla, energetická náročnost 

budov, systém ztraceného bednění z tepelně-izolačního materiálu, vertikální rostlinné 

stěny 

 

Anotation 

The aim of the bachelor thesis is draw up the contract documents for planning 

permission of the detached house by the project design and write the study about 

vertical gardens.  The contract documents consist of the building project – complement 

by five detail drawings, static part – consist of pre-design of load-bearing structural 

elements and drawings, and part building services with basic design and solution of 

ulity services. For the project is design four types of solution for peripheral walls and 

facade according to passive standart. The greatest solution has been used in contract 

documents. 

Keywords 

Passive house, energy efficient house, heat transfer coefficient, energy performance of 

buildings, permanent shuttering systems made of an insulating material, vertical garden 
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1. Úvod 

V posledních letech se stále více setkáváme s články a reportážemi typu: „Ve 

městech chybí zeleň, voda i selský rozum. Kdo za to může.“ [1], či „Zeleň mizí, betonu 

přibývá. Přehřívání českých měst začíná být velký problém.“ [2], nebo „Architekt: 

Praze chybí v horku voda a zeleň.“ [3] Opravdu má zeleň ve městech takový význam 

vzhledem k městskému klimatu a měli bychom jí věnovat větší pozornost? 

Se stále rostoucími městy je původní krajina více a více pohlcována a nahrazována 

plochami betonu, dlažeb, asfaltu, střešních krytin či plochami skla. Tyto materiály dobře 

pohlcují a akumulují tepelnou energii ze slunečního záření na rozdíl od přírodního 

přirozeného povrchu. Takto postupně dochází ke změně klimatu ve městech a jejich 

okolí a tudíž k jejich přehřívání. Postupným navrácením zeleně do měst by se mohlo 

navrátit jak příjemnější teplotní, tak i psychické klima v zastavěných oblastech. Ale jak 

do zastavěných částí města vtěsnat dostatečně velké plochy zeleně, aby jejich aplikace 

napomohla ke zlepšení klimatu (a návrh byl ekonomicky únosný)? Odpovědí na tuto 

otázku by mohly být právě zelené fasády. Zelená, živá či vertikální fasáda je termín, 

který je používán spíše v moderním stavitelství. Jedná se buďto o pnoucí rostliny, které 

se samovolně pnou po fasádě objektu bez specifičtějšího návrhu, či o koncept nosné 

konstrukce s vegetační vrstvou, která je osazena vhodnými rostlinami. Mnohem častěji 

než se zelenou fasádou se při ozeleňování konstrukcí na objektech setkáme s návrhem 

zelené střechy. Návrh tohoto řešení je jednodušší a levnější v porovnání se zelenou 

fasádou, avšak střecha zaujímá mnohem menší část obálky objektu, a proto je její dopad 

na klimatické podmínky menší. 

Navrácením zelených ploch do měst a předměstských částí bychom se rozhodně 

měli dále zabývat vzhledem ke zhoršení klimatických podmínek – zvyšující se teplota 

a sucho. Téma ozeleňování střech či fasád objektů se bude v následujících letech jistě 

dále rozvíjet. 
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2. Klimatické změny a problémy měst 

Jak již bylo v úvodu řečeno, nejen města, ale i celý klimatický systém Země 

prochází jistou změnou. Již z dřívějších dochovaných geologických důkazů je patrné, že 

se na Zemi střídala období tepla a sucha s obdobími chladna a vlhka.  Změny klimatu 

byly nejspíše způsobeny pohyby desek zemské kůry, změnami parametrů oběžné dráhy, 

změnami sluneční činnosti či sopečnými výbuchy a dalšími [4]. V poslední době se 

stále více mluví o nárůstu koncentrace skleníkových plynů a jejich negativním dopadu 

na klimatické podmínky Země, v důsledku čehož se planeta otepluje. Je důvodem 

oteplování právě lidská činnost a nešetrnost k životnímu prostředí? Nebo pouze naše 

planeta prochází další klimatickou změnou z důvodu geologických či vesmírných jevů? 

Ohledně těchto otázek panují odlišné názory a neexistují zcela jasné důkazy. Avšak 

můžeme zde shrnout pár zásadních prokazatelných problémů měst, kterým by mohla 

pomoct výstavba zelených fasád. 

2.1. Tepelný ostrov města 

Tímto pojmem se rozumí oblast města, která má větší teplotu jak její okolí. Tato 

oblast vzniká v husté zástavbě, která je tvořena převážně umělými plochami (beton, 

asfalt). Tyto plochy kvůli tmavému povrchu a akumulačním schopnostem více zadržují 

sluneční záření a dochází tak k ohřívání vzduchu ve městě. Rozdíl teplot mezi městskou 

oblastí a nezastavěnou krajinou může být u středních měst okolo 5◦C a přispívá tak 

k počtu tropických dnů a nocí [5]. Například průměrný teplotní rozdíl mezi teplotou 

v centru Prahy a teplotou v jejím okolí je 2,2◦C z údajů zjištěných za období 1961–2012 

[6]. Další faktory ovlivňující tepelný ostrov jsou – geometrie města (mnohonásobný 

odraz slunečního záření), okamžitý odvod dešťové vody (nedostatečná vlhkost 

a vypařování), teplo produkované lidskou činností (vytápění – největší vliv v zimních 

měsících, doprava), malé zastoupení zeleně a další [7]. Vyšší teploty v letních dnech 

mají negativní vliv na obyvatele města a mohou způsobovat zdravotní problémy jako 

přehřátí či dehydrataci. 

2.2. Znečistění ovzduší 

Znečištěné ovzduší je celosvětový problém. V minulém století docházelo 

k rapidnímu zhoršení kvality ovzduší z důvodu zanedbání a neznalosti dopadu lidské 

výrobní činnosti na kvalitu ovzduší. V posledních desetiletích se kvalita vzduchu opět 

zlepšila z důvodu nastolení norem a právních předpisů, avšak i tyto předpisy jsou stále 
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někde porušovány. Nejvýznamnější negativní vliv na kvalitu vzduchu mají jemné 

částice v ovzduší, oxidy dusíku a přízemní ozón. 

Všechny tyto škodliviny při krátkodobé i dlouhodobé expozici mohou způsobovat 

zdravotní problémy, jako jsou podráždění sliznic, očí, dýchacího systému a dýchací 

potíže [8]. Špatnou kvalitou ovzduší jsou hlavně postihnuti obyvatelé hustě zalidněných 

měst s hutními podniky či velkou automobilovou dopravou. Dle evropské agentury pro 

životní prostředí (EEA) je téměř 90 % obyvatel evropských měst vystaveno 

škodlivinám z ovzduší o koncentracích vyšších, než jsou hodnoty pro zdraví bezpečné 

[9]. 

2.3. Hluk 

Hluk se nemusí na první dojem zdát jako nebezpečný činitel na zdraví člověka, ale 

opak může být pravdou. Hluk je charakterizován jako škodlivina, a tudíž jsou i na něj 

kladeny mezní hodnoty uvnitř obytných a dalších prostor hygienickými předpisy. Při 

překročení smluvních hodnot může mít dlouhodobý účinek hluku za následek poruchy 

nervové činnosti a následné duševní potíže končící i poškozením orgánů. Člověkem je 

hluk však vnímán subjektivně, záleží na typu člověka, jeho psychické pohodě či zvyku. 

Hlukem jsou hlavně postiženy města s frekventovanou pozemní dopravou, vysokou 

hustotou obyvatel, či je hluk generován lidskou činností [10].  

2.4. Úbytek zeleně 

S rostoucí hustotou obyvatel jsou postupně plochy zelení nahrazovány umělou 

zástavbou (Obr. 1). Plochy zelení nejsou nijak atraktivní pro developerské projekty, 

a proto jsou postupně nahrazovány stavebními parcelami. I s ohledem na finance jsou 

zelené plochy přeci jen nákladné na pořízení a údržbu. Ale právě tyto plochy mají velký 

vliv na klima měst. Zeleň nám pomáhá filtrovat vzduch a pohlcovat škodliviny 

z ovzduší či prachové částice a také produkují nám pro život potřebný kyslík [11]. 

Rostliny zachytávají a dlouho zadržují dešťovou vodu. Později se tato voda může 

vypařovat a zvlhčovat tak své okolí. Tímto jevem se následně ochlazuje teplota vzduchu 

v okolí. Umělé plochy nedokážou tuto vodu pohltit a zadržet, a tudíž ve městech 

dochází k rychlému odvodu srážkové vody do dešťové kanalizace. Takto vznikají 

nepříjemná sucha a vedra, která by nemusela nastat, kdyby zeleň neubývala. V ČR se 

o kvalitu prostředí a obecnou ochranu území stará Územní systém ekologické stability, 

který se snaží o zachování přírodní rovnováhy [12]. 



VERTIKÁLNÍ ROSTLINNÉ FASÁDY   - 12 - 
 

Obr. 1. Příklad růstu města České Budějovice a postupný zábor krajiny [13] 
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2.5. Psychologické aspekty 

Život ve městech je čím dál více hektický a obyvatelé jsou čím dál méně ve styku 

s přírodou. Dle vědeckých průzkumů má život ve městech vliv na zdraví 

a dlouhověkost. Ve městech lidé trpí o 34 % častěji psychickými poruchami než lidé 

z vesnic. Proto by mělo být důležité zachování parků, sadů a dalších ozeleněných ploch, 

které na člověka působí uklidňujícím účinkem a propůjčují nám kontakt s přírodou [14]. 

3. Historie 

Jak již bylo zmíněno, pojem zelené či vertikální fasády se může zdát novodobý 

a mnohým stále tento pojem nic neříká. Avšak počátky zjednodušených modelů těchto 

fasád sahají až do starověku. Jsou to právě popínavé rostliny jako vinná réva a břečtan, 

které jsou používány na ozelenění pergol a stěn. První zmínka o takto ozeleněných 

konstrukcích vinnou révou pochází ze staroegyptských vinic okolo roku 3 500 př. n. l. 

Pergoly byly tvořeny dřevěnou či kamennou nosnou konstrukcí a dřevěným roštem, po 

kterém se mohla rostlina pnout. 

Další rozvoj zelených stěn probíhá až v 8. a 9. století n. l., kdy mnichové 

v klášterech při pěstování vinné révy využívali vzory z antiky. K dřevěným pergolám se 

dále vysazovaly růže či zimolez. Inspiraci z antických pergol si převzali také stavitelé 

italských palácových a vilových zahrad v období renesance.  I v toskánských vilách se 

objevovalo pěstování teplomilných rostlin u zdí objektů. V období baroka se 

vegetačním prvkům dostává větší pozornosti. Vznikají samostatně stojící „zelené 

objekty“. Vznikají ze živých plotů, které se tvarují do různých tvarů. Staví se také 

„přírodní komnaty“ známé jako boskety. Dřevěné rošty pro pnutí rostlin byly nahrazeny 

ocelovými, které byly natírány na zeleno či jejich části byly pozlaceny. Jako pnoucí 

rostliny byly převážně používány růže, zimolezy, břečťany  a trubače. Tyto rostliny se 

dále používaly i v období romantismu, kde se pnuly po průčelích domů či po holých 

kmenech a plotech zahrad. Na toto období navazují svojí prací Gertrude Jekyll, William 

Robison či William Morris, kteří inspiraci přebírali hlavně z anglických venkovských 

zahrad. Jejich tvorba je charakteristická použitím popínavé dřeviny např. růže, 

plaménku či vinné révy, na různé typy konstrukcí či zdí budov (Obr. 2) [15]. 
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První vertikální fasáda bez popínavých rostlin byla založena v 30. letech 

minulého století architekty Le Corbusierem a Robertem Burle Marxem (Obr. 3). Tato 

fasáda byla tvořena truhlíky s vegetačním substrátem zakomponovanými do nosné 

konstrukce stěny [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Chata s fasádou z růží, architektka Gertrude Jekyll [16] 

 

Obr. 3. Vertikální fasáda, architekt Robert Burle Marx [18] 
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V 60. letech minulého století vznikla první vertikální fasáda bez použití 

popínavých rostlin či zakomponovaných truhlíků. Tato fasáda byla vytvořena Ivarem 

Otrubou v arboretu na Mendlově univerzitě v Brně. Vertikální stěna byla tvořena 

mechy osázenými letničkami. Tuto stěnu lze předpokládat jako předchůdce novodobých 

vertikálních fasád. Avšak za hlavního představitele a vynálezce svislých zelených 

zahrad je považován francouzský botanik Patrick Blanc. Ten se již od dětství věnoval 

studiu rostlin a jako malý sázel rostliny na zahradní zdi. Nejspíše tak se zrodil jeho 

nápad „mur végétal“ neboli rostlinná zeď. Blanc podnikal různé výpravy za zajímavými 

ekosystémy, například do tropických pralesů Thajska a Malajsie, a sbíral tak informace 

pro svoji tvorbu. V roce 1988 si nechal patentovat svůj koncept zelené fasády a roku 

1994 tuto tvorbu odhaluje široké veřejnosti na Mezinárodním zahradním festivalu 

v Chaumont-sur-Loire [34].    

Blancova vertikální fasáda je tvořena nosnou konstrukcí, izolační deskou 

a umělou tkaninou. Nosná konstrukce byla tvořena kovovým rámem odsazeným od 

obvodové zdi o 4–5 cm. Tvořila prostor mezi rostlinou fasádou a zdivem, aby 

nedocházelo k narušení zdiva, a zároveň nesla tíhu vegetace. Izolační deska byla 

tvořena z recyklovaného PVC o tloušťce 10 mm. Sloužila k připevnění tkaniny a měla 

tepelné a hydroizolační vlastnosti. Umělá plsť sloužila k uchycení rostlin a jejich 

postupnému rozrůstání. Celá fasáda byla automaticky zvlhčována závlahovým 

systémem [19].  

Patric Blanc pracoval na mnoha projektech po celé zemi. Vertikální stěny 

vytvořil například v L'OasisD'Aboukir v Paříži, v obchodním centru Saim Paragon 

v Bankoku (Obr. 4), na muzeu na nábřeží Branly v Paříži (Obr. 5), na budově 

pojišťovny LaCaixa ve Španělsku, či vytvořil nádherné zavěšené rostlinné provazce 

v muzeum Pérez Art v Miami. 
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4. Vliv zelených fasád na ekosystém měst 

Vertikální fasády nám přináší mnoho pozitivních vlivů na klima měst. Velkou 

výhodou je tepelná izolace fasády objektu, která snižuje jeho tepelné ztráty. Naopak 

v létě nám fasáda chrání objekt před přehříváním. Rostliny také filtrují škodliviny 

z ovzduší a zachycují jemné prachové částice. Zelené fasády jsou ale v současné době 

spíše navrhovány pro jejich novodobý a moderní vzhled. Je nutné však podotknout, že 

i tyto fasády mají negativní vlivy. V dnešní době přibývá stále více alergiků a rostliny 

na fasádě na ně mohou mít dráždivé účinky. Rostliny, hlavně popínavé, mohou svými 

kořeny narušovat stěny objektů, povrchy komunikací či inženýrské sítě.  V rostlinách se 

dále může zabydlet zvěř či hmyz, což může být pro obyvatele domu s vestavěnou 

fasádou nepříjemné. Hlavním mínusem vertikálních fasád jsou však finance. Fasáda je 

nákladná na pořízení a peněžně náročná na údržbu. Proto jsou projekty zelených fasád 

zajímavé spíše pro movité developery, kteří chtějí zaujmout společnost či investory, 

které ekologie a toto téma zajímá. 

V minulé kapitole byly uvedeny problémy, kterými nejčastěji trpí hustě 

zastavěné oblasti. Nyní bude uvedeno pár příkladů, jak nám tyto rostlinné fasády mohou 

být při řešení těchto problémů nápomocné [21]. 

Obr. 4. Rostlinná stěna 
v obchodním centru Siam Paragon 

v Bankoku [20] 

Obr. 5. Vertikální fasáda Muzea na nábřeží Branly 

v Paříži [20] 
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4.1. Tepelná izolace objektu 

V současné době je nutné klást velký důraz při návrhu novostaveb na prostup tepla 

obálkou objektu. Na vytápění starých objektů v zimních měsících je potřeba nad 140 

kWh/(m2·a) a to je v dnešní době značně neekonomické a nešetrné vůči životnímu 

prostředí [22]. V tomto ohledu nám mají rostliny co nabídnout. Rostliny pohlcují 

sluneční záření a také mění proudění vzduchu. Fasáda stíní objekt před dopadem 

přímých slunečných paprsků. U fasády s nosným rámem se nachází ventilační vrstva, 

kde proudící vzduch ochlazuje fasádu. Naopak v zimních měsících je obvodová stěna 

skryta rostlinami, které tlumí povětrnostní vlivy. Účinnost zelené fasády jako tepelného 

izolantu je dána různými vlastnostmi. Hlavně hustotou rostlin a jejím druhem, ročním 

obdobím, klimatickými podmínkami okolí, vsakováním vody či přítomnosti 

provětrávané mezery s proudícím vzduchem. Zelené fasády nám pomáhají spíše chladit 

objekt v letních měsících než tepelně izolovat v chladných dnech. Aplikace systému 

fasád, které by svojí tloušťkou vegetační a nosné vrstvy pomáhaly tepelnému odporu 

obvodové zdi, zatím nebyla z důvodu finanční náročnosti více rozvíjena. 

4.2. Filtrace ovzduší 

Jak již jistě každý z nás ví, rostliny spotřebovávají oxid uhličitý a naopak produkují 

nám k životu potřebný kyslík. Avšak rostliny mohou dále rozkládat toxické plyny na 

neškodné látky a ty pak využívají jako živiny. Je zde uvedeno pár rostlin a druhy 

škodlivin, které redukují [23]: 

• Zelenec: formaldehyd, xylen, oxid uhelnatý 

• Lopatkovec: benzen, formaldehyd, toluen, amoniak, xylen, aceton 

• Aloe vera: oxid uhelnatý, formaldehyd, benzen 

• Orchideje: toluen 

• Gerbery: benzen, oxid uhelnatý 

Rostliny dále zachycují ze vzduchu prachové částice o velikosti menší než 10 µm. 

Tyto prachové částice často tvoří obyvatelům měst respirační problémy. 

4.3. Zvuková izolace 

Většina měst v dnešní době je zahlcena hlukem z pozemní dopravy a lidské činnosti. 

Zelené fasády jsou v tomto ohledu velmi nápomocné, jelikož rostliny dokážou odrazit 
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či absorbovat zvuk a přeměnit ho na pohybovou či tepelnou energii. Schopnost zelených 

fasád akusticky tlumit je dána hlavně tloušťkou substrátu.    

4.4. Psychohygienické a estetické účinky 

Množství zeleně, parků, lesů mají vliv i na psychickou pohodu člověka. Jenom 

samotný pohled na zelenou barvu má na člověka zklidňující efekt. Různé publikace 

pojednávají o větší kreativitě člověka při práci, kdy v kanceláři byly umístěny rostliny, 

či o snížení únavy a bolesti hlavy [24].  Avšak asi největší roli při pořizování 

rostlinných fasád hraje jejich estetika. 

5. Typy systémů vertikálních fasád 

Dle konstrukčního hlediska se ozelenění fasád dá dělit na dvě kategorie: na 

moderní systémy, kde rostliny nejsou spojeny s volnou půdou (podpůrná konstrukce se 

substrátem), a na systém spojený s volnou půdou (rostliny popínavé) [21]. 

5.1. Systémy spojené s volnou půdou 

Rostliny této fasády jsou zakořeněné v půdě okolo objektu a samovolně se pnou po 

obvodových zdech. Tento systém je výhodný hlavně díky úspoře místa na rozdíl od 

zelených fasád s konstrukcí, dále díky levným pořizovacím nákladům a navíc si tyto 

rostliny dobře vedou i ve špatných světelných podmínkách. Nevýhodou však tohoto 

systému je narušování obvodové konstrukce prorůstáním kořenů rostlin. Pnoucí rostliny 

se dělí na rostliny nesamopnoucí a samopnoucí.  

5.1.1 Nesamopnoucí rostliny 

Tyto rostliny při použití do vertikálních fasád potřebují konstrukci, po které se 

mohou pnout, popřípadě je nutné rostliny vyvazovat. 

 Dle formy pnutí se dále dělí na [25]: 

� Vzpěrné 

Tyto druhy rostlin je třeba fixovat pomocí systému opor, k nimž jsou pevně 

vyvazovány. Jedná se například o růže či ostružník. 
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� Úponkaté 

Tyto rostliny si tvoří kroutivé 

úponky, kterými se zachytávají 

k opoře, ovíjejí ji a rostou vzhůru. 

Jsou to například hrachor, 

plamének či vinná réva. 

� Ovíjivé 

Tyto rostliny či keře se ovíjejí 

kolem podpory svým hlavním 

kmenem i výhonky. Zachovávají 

vždy jeden směr ovíjení, 

levotočivý či pravotočivý. Tato forma pnutí je charakteristická pro zimolez, vistárie, 

podražec. 

5.1.2 Samopnoucí rostliny 

Kořenující neboli samopnoucí rostliny se samovolně pnou po fasádě objektu 

a nepotřebují žádnou oporu (Obr. 6). Rostliny vytváří krátké výrůstky, které se dokážou 

pevně zachytit k podkladu. K těmto rostlinám se řadí například břečťan, trubač, 

přísavník, hortenzie a další. 

5.2. Systémy nespojené s volnou půdou 

Tyto systémy se liší od předchozích tak, že rostliny nejsou v kontaktu se zeminou 

okolo objektu, ale substrát či živiny jsou umístěny v navržené konstrukci zelené fasády. 

Po celém světě se nachází spousta typů těchto fasád, ale obecně je lze rozdělit na dvě 

oblasti. Jednou oblastí jsou systémy s přítomností substrátu pro rostliny, v druhé oblasti 

je již substrát nahrazen pouze potřebnými živinami [21].   

� Systémy se substrátem 

Vertikální fasády s tímto typem systému patří asi k nejvíce navrhovaným. Na 

nosné konstrukci zelené fasády jsou připevněny truhlíky či panely se substrátem, do 

kterých jsou nasázeny rostliny. Voda spolu s hnojivy je k rostlinám přiváděna kapkovou 

závlahou.  

 

 

 

Obr. 6. Fasáda obrostlá popínavými rostlinami 

[26] 
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� Systémy bez substrátu 

Vynálezcem tohoto systému byl již zmíněný Patric Blanc. Svým pozorováním 

dospěl k závěru, že rostliny nepotřebují k životu substrát. Ten stačí nahradit pouze 

vodou s dostatečným množstvím živin. Tyto systémy jsou tvořeny netkanou textilií 

a zavlažovacím systémem, kterým voda a živiny putují k rostlinám.  

Všechny tyto konstrukce fasád mají velkou výhodu v oddělení fasády objektu 

a zeleně. Nedochází tak k narušování a posléze k degradaci povrchových úprav či celé 

nosné konstrukce. Typů konstrukcí fasád je na trhu mnoho, avšak obecně dle typu 

konstrukce lze tyto systémy dále dělit na modulární, policové a plošné [15]. 

5.2.1 Systémy modulární 

Tento systém je charakteristický použitím modulů se substrátem, které jsou 

upevněny na nosnou konstrukci. Tento systém se dále dělí dle typu použitého modulu. 

� Kazetový systém 

Konkrétní specifikace tohoto systému jsou většinou daná realizační firmou. Firma 

používá typizované rozměry kazet a typ nosné konstrukce a závlahy. Fasáda je tvořena 

většinou čtvercovými kazetami, které slouží pro uchycení substrátu a osazení rostlinami 

(Obr. 7 a 8). Kazety jsou zhotovené nejčastěji z kovu či plastu. Tyto moduly jsou 

připevněny či zasouvány do nosné konstrukce. Ta je většinou navrhována z hliníkových 

slitin či oceli. Substrátem pro rostliny může být kamenná vlna, textilie, kokosová 

vlákna, mech, štěrk, recyklované jíly či drcený expandovaný jíl. Rostliny jsou do kazet 

vysazovány ještě před montáží. Tento typ fasády má výhodu v její nenáročné instalaci.   

 
 

 

  

Obr. 7. Fasáda s kazetovým systémem [27] Obr. 8. Princip kazetového systému [27] 
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� Žlabové systémy 

Tato fasáda se skládá z jednotlivých žlabů, které jsou kladeny hustě nad sebe. Do 

truhlíků se nasype většinou lehký propustný substrát. Žlaby jsou zhotoveny 

z hliníkových slitin či nerezavějící oceli. Ve žlabech na dně se nachází otvory, kterými 

může přebytečná voda ze závlahy odtéct či zavlažit spodní žlab. Do žlabů je dále 

vložena textilie, aby zabránila zanášení otvorů ve žlabu. Nad každým truhlíkem se 

nachází kapková hadice, která tvoří závlahový systém (Obr. 9 a 10).  

� Substrátové desky 

Tento systém je složen ze substrátových desek, které nepotřebují již další rámové 

prvky pro uchycení desek, jakož tomu bylo v předchozích případech. Desky jsou 

vyrobeny z pěnové hmoty či minerální izolace.  Deska má v horní části vyříznutý tunel 

pro instalaci kapkové hadice pro závlahu. Výhodou těchto desek oproti substrátu ve 

formě zeminy je, že nedochází k úbytku hmoty, protože živiny jsou k rostlinám 

dopravovány závlahou (Obr. 11 a 12). 

 

Obr. 9. Fasáda se žlabovým systémem od firmy LIKO-S, a.s. [28] 
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Obr. 10. Princip žlabového systému od firmy LIKO-S, a.s. [28] 

 

 

Obr. 11. Fasáda ze substrátových desek 

[29] 
Obr. 12. Substrátová deska od firmy 

SEMPERGREEN GROUP [29] 
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� Porézní povrchy 

V tomto systému je substrát nahrazen pórovitým materiálem a do těchto pórů 

rostlina svými kořeny prorůstá. Póry se také časem zanáší prachovými částicemi či 

biologickým odpadem a tvoří se tak dodatečně substrát pro rostliny. Jako pórovitý 

materiál je většinou použita keramika či kámen (například travertin). Závlahový systém 

fasády je tvořen protékající dešťovou vodou otevřenými póry. Tyto systémy se v dnešní 

době moc nevyskytují. U vhodného 

pórovitého podkladu se spíše tyto zahrady 

vytvoří samy bez předem určeného 

záměru. Avšak jsou i výrobci, kteří tento 

princip využívají. Na trhu je například 

k dostání systém Skyflor, který je tvořen 

nosnou částí z upevňovacího rámu 

a vysokopevnostního betonu, substrátu a 

desky z porézní keramiky (Obr. 13 a 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Fasáda s deskami s porézním 
povrchem od firmy CreabetonMatériauxAG 

[30] 

 

Obr. 14. Porézní systém rostlinné stěny od firmy CreabetonMatériauxAG [30] 
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5.2.2 Policový systém 

Policový systém je vytvářen 

zavěšením mobilních nádob, truhlíků 

či koryt, do kterých jsou vysazovány 

rostliny. Použitím popínavých či 

plazivých rostlin lze taktéž dosáhnout 

vysokých zelených stěn (Obr. 15).  

 

5.2.3 Plošný systém 

Rozdíl mezi tímto systémem a předchozími je výsadba rostlin. Nejprve je upevněna 

a smontována nosná konstrukce fasády, dále je zhotoven závlahový systém s vegetační 

vrstvou a na konec jsou do této vrstvy osazovány rostliny.  Vyskytují se zde dva typy 

provedení fasád. 

� Textilní systém bez substrátu 

Tento systém a jeho vynálezce Patric Blanc byli již představeni v kapitole č. 3 

(Historie). Blanc vytvořil vertikální rostlinou stěnu, kde je substrát nahrazen netkanou 

textilií s kapkovou závlahou (Obr. 16). Svými výzkumy tento francouzský botanik 

dokázal, že rostlinám pro růst stačí zásobování vodou a živinami. Živiny jsou 

k rostlinám dodávány skrz závlahový systém v potřebných koncentracích. Vertikální 

fasáda se skládá z těchto vrstev: 

� Nosný rám  

Tvoří ho svislé a vodorovné profily různých průřezů (například duté, T či omega 

profily). Nosný rám může být přímo kotven do obvodové stěny a přenášet do ní 

veškeré zatížení či může stát samostatně. Z hlediska materiálu lze použít 

hliníkové slitiny či ocel. 

� Hydroizolační deska 

Dle návrhu Blanca tvoří další vrstvu PVC deska o tloušťce 10 mm. Tato deska 

má funkci jak hydroizolační, tak ochranou pro obvodovou zeď. 

� Spodní vrstva netkané textilie  

Tato vrstva slouží pro zakořenění rostlin. Vhodné jsou syntetické plstě, které se 

v konstrukci nerozkládají a poskytují dobrou životnost. 

 

 

 

Obr. 15. Policový systém – využití převislého 

bambusu [31] 
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� Kapková závlaha 

Tvoří závlahový systém fasády a zásobuje rostliny živinami. Je vedena mezi 

vrstvami textilie. 

� Vrchní vrstva netkané textilie 

Slouží pro zachycení rostlin. Do vrchní vrstvy je vyříznuta kapsa, do které je 

rostlina vsazena a následně přichycena kovovou sponou pro její stabilizaci. 

Vynechání vrstvy substrátu u vertikálních fasád má své klady i zápory. Výhody 

spočívají v její menší tloušťce a menším zatížením od vlastní tíhy. Naopak nevýhodou 

je větší náchylnost fasády na nízké či velmi vysoké teploty. Při vysokých teplotách 

dochází k rychlejšímu výparu závlahové vody a kořeny rostlin tak mohou usychat. 

Naopak v nízkých teplotách mohou kořeny snáz umrznout. Proto je tento typ fasád 

vhodný v oblastech se stálým teplým klimatem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16. Textilní systém vertikální fasády na budově OneCentral Park v Sydney [32] 
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� Textilní systém se substrátem 

Rozdíl tohoto a předchozího systému, jak již název napovídá, spočívá v přítomnosti 

vrstvy substrátu. Substrát je umístěn mezi vrstvami netkané textilie. Vhodným 

substrátem je třeba čedičová vata, 

kokosová vlákna, lehčený substrát 

a jiné vhodné materiály k pěstování 

rostlin. Tloušťka vegetační vrstvy se 

většinou pohybuje od 5 do 15 cm. 

Na trhu je možné se setkat 

i s typem fasády ve formě kapes. 

Hlavním prvkem je pevná geotextilní 

tkanina s kapsami, do kterých se 

umisťuje substrát s rostlinami. Na 

tkanině se nachází úchyty pro 

zavlažovací systém (Obr. 17). 

Vertikální stěny jsou často 

navrhovány také v interiérech. Převládají zde typy konstrukcí s malou tloušťkou fasády 

bez zachycení odtokové vody. Převládají zde systémy kazetové, žlabové či substrátové 

desky (Obr. 18 a 19).  

 

Obr. 17. Kapsový systém od firmy Scotscape [33] 

  

Obr. 18. Hotel Sofitel Palm Jumeirah v Dubai [20] Obr. 19. Zelené fasáda v interiéru 
administrativní budovy ve městě 

Huningue [20] 
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Rostlinné fasádní stěny tak jako zelené střechy je dále možné využívat k přečištění 

odpadní vody pomocí kořenové čistírny. Tímto systémem žlabových fasád s čistírnou 

odpadních vod se zabývá například česká forma LIKO-S, a.s.  

 

6. Závlahový systém vertikálních fasád 

K rostlinám je závlaha přiváděna většinou pomocí kapkové závlahy. Ta se skládá 

z řídící jednotky – ovládá spuštění závlahy a může hlásit závady, trubních rozvodů vody 

a pórovité rosicí hadice. Je vhodné v rámci jedné fasády volit rostliny se stejnými 

nároky na závlahu, abychom dokázali sjednotit režim závlahy a množství přiváděných 

živin. Pro závlahu fasády je ekologicky vhodné používat zachycenou srážkovou vodu. 

Systém závlahy lze dále dělit na: 

� Otevřený obvod 

Tento systém je využíván hlavně u exteriérových fasád či velkých ploch zelení. 

Voda je k rostlinám přiváděna z vodovodu a přebytečná voda je pomocí okapů svedena 

do kanalizačního systému. 

� Uzavřený obvod 

Zde se vyskytuje pouze vodovodní potrubí a přebytečná voda ze závlahy již není 

odvedena do kanalizace. Je nutné brát ohled na nastavení zavlažovacího režimu, aby 

nedocházelo k hromadění přebytečné vody. Tento systém je vhodný spíže pro interiéry. 

 

Po čase rostliny ze substrátu vyčerpají původní živiny, a proto je vhodné i systémy 

se substrátem příležitostně hnojit. Hnojení je většinou aplikováno ve formě živných 

roztoků. Typy hnojiv a jejich koncentrace závisí na druhu použitých rostlin a substrátu. 

Většinou jsou dodávány tyto látky: dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík, zinek, mangan, 

železo a další [21].  
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7. Volba rostlin pro vertikální fasády 

Dle botanika Patrica Blanca je nejdůležitější výběr rostlin. Na rostliny vertikálních 

fasád jsou kladeny nemalé požadavky a výběr rostlin je nutné volit s ohledem na klima 

v místě stavby. Rostliny jsou různě namáhány intenzitou slunečního záření dle orientace 

vůči světovým stranám. Naopak u interiéru je nutné instalovat speciální osvětlení 

(Obr. 20). Na rostliny působí i proudění větru v závislosti na výšce objektu. Nakonec 

jsou na rostliny kladeny estetické požadavky dané architektem [21]. 

Blanc ustanovil základní 

pravidlo pro výběr rostlin, 

kterým se sám při návrhu fasád 

řídí. Pro horní okraj stěn je 

vhodné používat rostliny 

odolnější, které se v přírodě 

vyskytují na odkrytých 

skalnatých površích. Tyto kraje 

jsou nejvíce odhalené a mají 

nejmenší koncentraci vody. 

Níže se už nachází chráněná 

oblast s neustále vlhkou plstí, 

kde se mohou použít i náročnější rostliny. Nejvíce používanými rostlinami jsou zvonky, 

fialy, mechy, trávy, rozchodníky, fíkusy, kosatce, okrasné kopřivy a další [34].  

 

 

Obr. 20. Příklad umělého osvětlení rostlin parkoviště 

Perrache v Lyonu [20] 
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8. Závěr 

Téma vertikálních rostlinných fasád se stále rozvíjí. Společnost je málo informovaná 

o této metodě ozelenění ploch a na trhu je stále málo výrobců, kteří by poskytovali 

systémová řešení těchto fasád. Toto je nejspíše zaviněno nízkým zájmem ze strany 

klientely spojenou s finanční náročností na 

pořízení a údržbu rostlinných stěn.  

Avšak stále přibývá architektonických nápadů 

či řešení zakomponování zeleně do městských 

staveb. Například integrováním zelených fasád na 

terasy bytů pro pěstování plodin (Obr. 21). Lidé 

si začínají všímat nezdravého klimatu ve městech 

a stále vznikají nové spolky a petice zachraňující 

ozeleněné plochy. Ukazuje se, že v budoucnosti 

se budou muset řešit problémy s přehříváním 

měst, nedostatečnou retencí srážkové vody či 

úbytkem zemědělské půdy. Ve všech těchto 

případech by vertikální fasády mohly nabízet 

řešení.  

Rozvoj takto ozeleněných ploch objektů, jak fasád či střech, závisí na finanční 

podpoře ekologických projektů či vztahu investora/města k životnímu prostředí. 

Bohužel, přednost se dává projektům s peněžním výdělkem. Proto je třeba se zamyslet 

nad tím, co je vhodné podporovat a v jaké míře; abychom nezapomněli na to, co nám 

příroda nabízí a dává. 

 

Obr. 21. Koncept městské farmy 
vymyšlený rakouskými architekty 

[35] 
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9. Volba tepelně-izolační obálky a svislé nosné konstrukce 
objektu 

9.1 Svislá nosná konstrukce 

Pro svislé nosné konstrukce pasivních domů jsou vhodné běžné stavební materiály 

používané ve stavebnictví. Mohou to být například tvárnice keramzitové, 

vápenopískové a pórobetonové, pro konstrukce více namáhané zatížením třeba 

železobetonové stěny či prefabrikované betonové panely. Navrhovat se mohou také 

skeletové dřevěné konstrukce [36].  Pro projekt rodinného domu jsou dále posuzovány 

tyto materiály: vápenopískové tvárnice, pórobetonové tvarovky a bednící izolační boxy 

s železobetonovým jádrem. 

9.2 Tepelně-izolační obálka 

U pasivních domů velmi záleží na volbě tepelně-izolační obálky. Takováto obálka 

musí splňovat parametry dané normou  ČSN 73 0540-2 pro pasivní budovy. Hlavním 

požadavkem na obvodovou konstrukci je doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 

pro pasivní budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim v intervalu 18 °C 

až  22 °C včetně. S tímto parametrem jsou dále spjaty požadavky na maximální měrnou 

roční potřebu tepla na vytápění a maximální celkovou potřebu primární 

energie spojenou s provozem budovy. Dalším požadavkem je celková průvzdušnost 

obálky budovy n50 ověřená tlakovou zkouškou. Abychom všem těmto parametrům 

vyhověli, je třeba obálku budovy navrhovat s dostatečnou tloušťkou tepelné izolace 

a požadovaným těsněním spojů, abychom dodrželi hodnoty součinitele prostupu tepla 

a limitní průvzdušnosti. Pro projekt rodinného domu je navržen výběr z kontaktního 

zateplovacího systému, z provětrávané fasády a z bednicích izolačních boxů. 

Materiálová volba a tloušťka tepelné izolace bude navržena tak, aby byla splněna 

spodní hranice součinitele prostupu tepla U ≤ 0,12 W/(m2·K) [36]. 

9.3 Zelená fasáda 

Předlohou pro návrh vertikální rostlinné fasády je koncept žlabové systému od firmy 

LIKO-S, a.s. [28]. Nosná konstrukce zelené fasády objektu je řešena pomocí hliníkové 

či ocelové konstrukce a buďto jako přímo kotvená k nosné konstrukci, či jako 

samostatně stojící. Mezi obálkou objektu a zelenou fasádou probíhá vždy provětrávaná 

mezera a tudíž zelená fasáda nepomáhá obálce budovy jako tepelný izolant. 
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Závlahový systém je řešen automatickou kapkovou závlahou. 

9.4 Spojení tepelně-izolační obálky s nosnou svislou konstrukcí 

9.4.1 Izolační boxy se samostatně stojící zelenou fasádou 

Stěna provedena z bednících izolačních boxů zastává jak tepelně-izolační funkci, 

tak i funkci nosnou (Obr. 22).  Tepelná izolace je tvořena bílým pěnovým polystyrenem 

tl. 5 cm z interiéru a 25 cm z exteriéru. Tyto dvě desky jsou spojené plastovou sponou 

a tvoří tak ztracené bednění pro železobetonovou stěnu tl. 150 mm. Pro takto 

zhotovenou obálku konstrukce není vhodné přímo kotvit zelenou fasádu, bylo by nutné 

odřezávat polystyren kvůli montáži kotev zelené fasády a následně je tepelnou izolací 

zadělávat. Proto ve spojitosti s touto obálkou je vhodné volit samostatně stojící zelenou 

fasádu, která bude s konstrukcí spojena jen pár kotvami a nebude tvořit tolik tepelných 

bodových mostů v obálce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22. Skladba obvodové konstrukce ze ztraceného bednění a samostatně 
stojící zelené fasády 
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9.4.2 Pórobetonové tvárnice se samostatně stojící zelenou fasádou 

Pórobetonové zdivo má výborné tepelně-izolační vlastnosti – avšak – na úkor 

pevnosti a vzduchové neprůzvučnosti. Díky nízké pevnosti zdiva není vhodné kotvit 

tepelný izolant klasickými hmoždinkami. Je vhodné tedy tepelný izolant celoplošně 

lepit. Pro jiné druhy kotev je třeba používat speciální kotvy pro pórobeton a klást důraz 

na vzdálenost kotvení od kraje tvarovek. Z toho důvodu je jako izolační obálka pro 

pórobeton navrženo kontaktní zateplení z grafitového polystyrenu celoplošně lepeného 

se samostatně stojící zelenou fasádou (Obr. 23). 

 

9.4.3 Vápenopískové tvarovky 

Vápenopískové tvarovky jsou oproti pórobetonu únosnější, ale naproti tomu mají 

větší tepelnou vodivost. Větší pevnost tvarovek dovoluje použití kotev pro provětrávané 

fasády, tak i kotev pro zelenou fasádu. Proto je k tomuto systému navržena jednak 

provětrávaná fasáda se zelenou fasádou kotvenou ke konstrukci provětrávané fasády, 

tak i kontaktní zateplovací systém s přímo kotvenou zelenou fasádou (Obr. 24 a 25).   

 

Obr. 23. Skladba obvodové konstrukce z pórobetonových tvárnic se samostatně 
stojící fasádou 
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Všechny tyto 4 varianty obalových konstrukcí jsou dále posouzeny dle 

následujících parametrů. Výsledky vyhodnocení jsou zaznamenány v Tab.1. 

 

Obr. 24. Skladba obvodové konstrukce z vápenopískových tvárnic 
s provětrávanou fasádou 

 

Obr. 25. Skladba obvodové konstrukce z vápenopískových tvárnic s přímo 
kotvenou fasádou 
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9.5 Posouzení variant obalové konstrukce dle následujících parametrů: 

9.5.1 Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 

� Ztracené bednění se samostatně stojící zelenou fasádou 

(dále jen Izolační boxy + samostatná fasáda) 

Dle části E (Přílohy) vychází součinitel prostupu tepla U (dále jen U) obvodovou 

konstrukcí objektu 0,11 W/m2K.  

� Pórobetonové tvarovky se samostatně stojící zelenou fasádou 

(dále jen Pórobeton + samostatná fasáda) 

Dle části E (Přílohy) vychází U = 0,11 W/m2K obvodovou konstrukcí objektu.  

� Vápenopískové tvarovky s provětrávanou fasádou 

(dále jen Vápenopísek + provětrávaná fasáda) 

Dle části E (Přílohy) vychází U = 0,117 W/m2K obvodovou konstrukcí objektu. 

Tepelná vodivost minerální izolace je z důvodu kotvení hliníkového roštu fasády 

zhoršena o 15 % (slouží pro předběžné zahrnutí teplených mostů). 

� Vápenopískové tvarovky s přímo kotvenou zelenou fasádou 

(dále jen Vápenopísek + kotvená) 

Dle části E (Přílohy) vychází U = 0,117 W/m2K obvodovou konstrukcí objektu. 

Tepelná vodivost tepelného izolantu je taktéž zhoršena z důvodu kotvení zelené fasády. 

9.5.2 Výsledná tloušťka obvodové konstrukce 

� Izolační boxy + samostatná fasáda 

Tloušťka obvodové konstrukce bez zelené fasády činí 462 mm. Výsledná tloušťka se 

odvíjí od dostupných bednících boxů nabízených výrobcem. Tloušťka obvodové 

konstrukce včetně zelené fasády činí 755 mm. 

� Pórobeton + samostatná fasáda 

Tloušťka obvodové konstrukce bez zelené fasády činí 456 mm. Výsledné tloušťky této 

a následujících variant se odvíjí od požadovaného součinitele prostupu tepla. Tloušťka 

obvodové konstrukce včetně zelené fasády činí 749 mm. 
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� Vápenopísek + provětrávaná fasáda 

Tloušťka obvodové konstrukce až po povrchovou úpravu provětrávané fasády činí 580 

mm. Tloušťka obvodové konstrukce včetně zelené fasády činí 695 mm. 

� Vápenopísek + kotvená fasáda 

Tloušťka obvodové konstrukce bez zelené fasády činí 491 mm. Tloušťka obvodové 

konstrukce včetně zelené fasády činí 664 mm. 

9.5.3 Cena obvodové konstrukce 

Přibližná cena obvodové konstrukce za m2bez zahrnutí vegetačních truhlíků se zelení 

[38]. 

� Izolační boxy + samostatná fasáda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Pórobeton + samostatná fasáda 
Přibližná cena za m2 konstrukce [Kč/m2] 

Sádrová omítka tenkovrstvá 75,0 

Pórobetonové tvárnice [1] 974,0 

EPS grafitová izolace [1] 650,0 

Stěrková hmota s armovací tkaninou 80,0 

Svislý ocelový profil zelené fasády [1] 520,0 

Vodorovný ocelový profil zelené fasády [1] 270,0 

Celkem                                                                           2 569,0 

� Vápenopísek + provětrávaná fasáda 
Přibližná cena za m2 konstrukce [Kč/m2] 

Sádrová omítka tenkovrstvá 75,0 

Vápenopískové cihly [1] 1 259,0 

Čedičová tepelná izolace [1] 850,0 

Difúzní fólie 75,0 

Kotvy provětrávané fasády 800,0 

Svislý hliníkový omega profil 320,0 

Celkem                                                                           3 379,0 

Přibližná cena za m2 konstrukce [Kč/m2] 

Silikátová omítka 206,0 

Stěrková hmota s armovací tkaninou 80,0 

Železobetonová konstrukce 450,0 

Bednící box [1] 1 266,0 

Stěrková hmota s armovací tkaninou 80,0 

Svislý ocelový profil zelené fasády [1] 520,0 

Vodorovný ocelový profil zelené fasády [1] 270,0 

Celkem                                                                           2 872,0 
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� Vápenopísek + kotvená fasáda 
Přibližná cena za m2 konstrukce [Kč/m2] 

Sádrová omítka tenkovrstvá 75,0 

Vápenopískové cihly [1] 1 259,0 

EPS grafitová izolace [1] 800,0 

Lepící tmel s armovací tkaninou 80,0 

Kotvy zelené fasády a hmoždinky izolace 890,0 

Svislý hliníkový T profil 290,0 

Celkem                                                                           3 394,0 

 

9.5.4 Dopad výroby materiálů na životní prostředí 

Vzhledem k předběžnému výpočtu bude posuzována pouze nosná konstrukce 

objektu a tepelný izolant [43].  

� Izolační boxy + samostatná fasáda 
Environmentální parametry 

Parametr Betonová stěna EPS izolace 

Svázaná energie (PEI) [MJ/kg] 0,574926 105,073 

Svázaná emise CO2 (GWP) [kg CO2ekv./kg] 0,109891 4,2121 

Svázaná emise SO2 (AP) [g SO2ekv./kg] 0,184899 14,9 

Potencionální eutrofizace prostředí (EP) [g (PO4)
-3ekv./kg] 0,046 2,549 

Potencionální ničení ozónové vrstvy (ODP)  
[g R-11 ekv./kg] 

0,00000370555 0,00013195 

Potencionální tvorby přízemního ozónu (POCP) 
[g C2H4ekv./kg] 

0,00677773 6,7545 

 
Parametr Betonová 

stěna 
EPS 

izolace 
Celkem 

Tloušťka [mm] 150 300 - 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2500 30 - 

Hmotnost materiálu na 1 m2[kg] 375,0 9,0 - 

Svázaná energie [MJ/m2] 215,597 945,657 1161,254 

Svázaná emise CO2 (GWP) [kg CO2ekv./m2] 41,209 37,909 79,118 

Svázaná emise SO2 (AP) [g SO2ekv./m2] 69,337 134,1 203,437 

Potencionální eutrofizace prostředí (EP) 
[g (PO4)

-3ekv./m2] 
17,250 22,941 40,191 

Potencionální ničení ozónové vrstvy (ODP)  
[g R-11 ekv./m2] 

0,00139 0,00188 0,0033 

Potencionální tvorby přízemního ozónu (POCP)  
[gC2H4ekv./m2] 

2,542 60,791 63,333 
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� Pórobeton + samostatná fasáda 

Environmentální parametry 

Parametr Pórobeton EPS izolace 

Svázaná energie (PEI) [MJ/kg] 3,24998 105,073 

Svázaná emise CO2 (GWP) [kg CO2ekv./kg] 0,4117 4,2121 

Svázaná emise SO2 (AP) [g SO2ekv./kg] 0,67442 14,9 

Potencionální eutrofizace prostředí (EP)[g (PO4)
-3ekv./kg] 0,233 2,549 

Potencionální ničení ozónové vrstvy (ODP)  
[g R-11 ekv./kg] 

0,000023165 0,00013195 

Potencionální tvorby přízemního ozónu (POCP)  
[g C2H4ekv./kg] 

0,042531 6,7545 

 
Parametr Betonová 

stěna 
EPS 

izolace 
Celkem 

Tloušťka [mm] 200 240 - 

Objemová hmotnost [kg/m3] 550 30 - 

Hmotnost materiálu na 1 m2[kg] 110,0 7,2 - 

Svázaná energie [MJ/m2] 357,498 756,526 1114,024 

Svázaná emise CO2 (GWP) [kg CO2ekv./m2] 45,281 30,327 75,608 

Svázaná emise SO2 (AP) [g SO2ekv./m2] 74,186 107,280 181,466 

Potencionální eutrofizace prostředí (EP) [g (PO4)
-3ekv./m2] 25,630 18,353 43,983 

Potencionální ničení ozónové vrstvy (ODP)  
[g R-11 ekv./m2] 

0,00255 0,00095 0,0035 

Potencionální tvorby přízemního ozónu (POCP)  
[g C2H4ekv./m2] 

4,678 48,632 53,310 

 
� Vápenopísek + provětrávaná fasáda 

Environmentální parametry 

Parametr Vápenopísková 
tvárnice 

Minerální 
izolace 

Svázaná energie (PEI) [MJ/kg] 1,27912 20,1923 

Svázaná emise CO2 (GWP) [kg CO2ekv./kg] 0,13037 1,1331 

Svázaná emise SO2 (AP) [g SO2ekv./kg] 0,21284 8,3583 

Potencionální eutrofizace prostředí (EP) [g (PO4)
-3ekv./kg] 0,057 1,83 

Potencionální ničení ozónové vrstvy (ODP)  
[g R-11 ekv./kg] 

0,000011736 0,000055368 

Potencionální tvorby přízemního ozónu (POCP)  
[g C2H4ekv./kg] 

0,02223 0,44541 
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Parametr Vápen. 

tvar. 
Min. izol. Celkem 

Tloušťka [mm] 175 340 - 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2000 32 - 

Hmotnost materiálu na 1 m2 [kg] 350,0 10,88 - 

Svázaná energie [MJ/m2] 447,692 219,692 667,384 

Svázaná emise CO2 (GWP) [kg CO2ekv./m2] 45,630 12,328 57,958 

Svázaná emise SO2 (AP) [g SO2ekv./m2] 74,494 90,938 165,432 

Potencionální eutrofizace prostředí (EP) [g (PO4)
-3ekv./m2] 19,950 19,910 39,860 

Potencionální ničení ozónové vrstvy (ODP)  
[g R-11 ekv./m2] 

0,004108 0,000602 0,0047 

Potencionální tvorby přízemního ozónu (POCP)  
[g C2H4ekv./m2] 

7,781 4,846 12,627 

 
� Vápenopísek + kotvená fasáda 

Parametr Váp. 
tvar. 

EPS izol. Celkem 

Tloušťka [mm] 175 300 - 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2000 30 - 

Hmotnost materiálu na 1 m2 [kg] 350,0 9,0 - 

Svázaná energie [MJ/m2] 447,692 945,657 1393,349 

Svázaná emise CO2 (GWP) [kg CO2ekv./m2] 45,630 37,909 83,539 

Svázaná emise SO2 (AP) [g SO2ekv./m2] 74,494 134,100 208,594 

Potencionální eutrofizace prostředí (EP) [g (PO4)
-3ekv./m2] 19,950 22,941 42,891 

Potencionální ničení ozónové vrstvy (ODP)  
[g R-11 ekv./m2] 

0,004108 0,00119 0,0053 

Potencionální tvorby přízemního ozónu (POCP)  
[g C2H4ekv./m2] 

7,781 60,791 68,872 

 

9.5.5 Únosnost nosné konstrukce 

� Izolační boxy + samostatná fasáda 

Pro železobetonové stěny se uvažuje použití betonu C30/37, jehož charakteristická 

pevnost v tlaku je 30 MPa. 

� Pórobeton + samostatná fasáda 

Charakteristická pevnost zdiva v tlaku udávaná výrobcem je 3,14 MPa [44]. 

� Vápenopísek + provětrávaná/kotvená fasáda 

Charakteristická pevnost zdiva v tlaku udávaná výrobcem je 10,21 MPa [45]. 
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9.5.6 Technologická pracnost 

� Izolační boxy + samostatná fasáda 

Ztracené bednění je velmi rychlé na výstavbu. Lehké moduly se skládají 

s produktivitou okolo 4,5 m2/hod, betonuje se okolo 45 m2/hod [46]. Zelená fasáda bude 

zhotovena jen pomocí montážních spojů a to opět urychlí celou výstavbu.  

� Pórobeton + samostatná fasáda 

Zdění pórobetonových tvárnic se pohybuje okolo 5 m2/hod, avšak provedení 

kontaktního zateplení fasády celou výstavbu prodlouží [47]. 

� Vápenopísek + provětrávaná fasáda 

Zdění vápenopískových tvárnice se pohybuje v rozmezí 1 – 1,25 m2/hod [47].  

Provedení provětrávané a zelené fasády, včetně zajištění tepelných mostů, bude 

náročnější než u kontaktního zateplení. 

� Vápenopísek + kotvená fasáda 

Tato varianta nese výhody a nevýhody zdění vápenopískových tvárnic a provedení 

kontaktního zateplení. Zhotovení zelené fasády se zajištěním tepelných mostů v kotvení 

bude opět pracnější. 
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9.6 Závěrečné vyhodnocení 

 

Dle závěrečného vyhodnocení výhod a nevýhod obalových konstrukcí je zřejmé, 

že nejvýhodnější volbou pro projekt rodinného domu se zelenou fasádou je použití 

ztraceného bednění se samostatně stojící zelenou fasádou. Pro návrh pasivního domu 

rozhoduje hlavně součinitel prostupu tepla a těsnost obálky. V těchto parametrech má 

tato volba výborné parametry. Horšího hodnocení dosahuje v  environmentálních 

parametrech či větší tloušťce zelené fasády, avšak tyto parametry jsou dostatečně 

kompenzovány dobrým hodnocením v ostatních kategoriích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1. Vyhodnocení variant obvodových konstrukcí 
Varianta/Parametr Izolační boxy + 

samostatná 
fasáda 

Pórobeton + 
samostatná 

fasáda 

Vápenopísek 
+ 

provětrávaná 
fasáda 

Vápenopísek 
+ kotvená 

stěna 

Součinitel prostupu tepla ✔ ✔ ✖ ✖ 

Tloušťka (bez zelené 
fasády/ 

se zelenou fasádou) 

✔/✖ ✔/✖ ✖/- -/✔ 

Cena ✔ ✔ ✖ ✖ 

Environmentální 
parametry 

✖ ✖ ✔ ✖ 

Pevnost ✔ ✖ - - 

Technologická pracnost ✔ - ✖ ✖ 
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