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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem strategie využití zelených střech na 

území města Říčany. Cílem je seznámit s problematikou konceptu zelených 

střech, provést analýzu současného stavu a navrhnout vhodná opatření, 

včetně lokalit. V teoretické části práce je nejprve popsán koncept udržitelného 

rozvoje a v souvislosti s tématem práce je tato část dále zaměřena na historii 

a definici zelených střech, jejich významné funkce, typologii, předpoklady pro 

realizaci, příklady z praxe a formy podpory z hlediska dostupné literatury. Prak-

tická část práce je v potřebném rozsahu věnována charakteristice města Ří-

čany, výchozí situaci ve městě a detailnímu popisu již realizovaných či budou-

cích projektů. Následuje vlastní průzkum využívající kvalitativních i kvantita-

tivních metod. Z výsledků průzkumu jsou identifikovány vhodné oblasti a za 

pomoci metod vícekriteriálního hodnocení vyjádřena vítězná varianta.  

 

Klíčová slova 

zelená střecha, udržitelný rozvoj, typologie zelených střech, funkce zelených 

střech, analýza města, vícekriteriální rozhodování, zelená architektura 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with a proposal of a strategy of using green roofs in 

the city of Říčany. The aim is to familiarize with the problems of the concept of 

green roofs, to analyze the current situation and propose appropriate 

measures, including localities. In the theoretical part of the thesis, the concept 

of sustainable development is described first and in connection with the 

theme of the thesis, this part is further focused on the history and definition of 

green roofs, their important functions, typology, prerequisites for implemen-

tation. The practical part of the thesis is devoted to the necessary extent to the 

characteristics of the city of Říčany, the initial situation in the city and a de-

tailed description of already realized or future projects. This is followed by a 

survey using qualitative and quantitative methods. Appropriate areas are 

identified from the survey results and the winning variant is expressed using 

multi-criteria assessment methods. 

 

Key words 

green roof, sustainable development, green roof typology, green roof function, 

city analysis, multi-criteria decision making, green architecture  
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Úvod 

S rostoucí urbanizací a výrazným celkovým rozvojem měst jsou otázky udrži-

telného rozvoje stále více zohledňované. Prvky zelené architektury se tak vý-

razně dostávají ke slovu. Zelené střechy spadající do této kategorie jsou vý-

znamným hráčem na poli udržitelného rozvoje měst, a proto jim je ve všech 

možných ohledech věnována pozornost. Svými environmentálními a ekono-

mickými benefity dokáží oslovit nejen soukromé investory, ale i vedení měst či 

jiných menších samosprávných celků. Ozelenění střech široké škály objektů se 

tak stává jedním z řešení pro města, jak naplnit stále se zvyšující nároky na 

udržitelnost rozvoje a zároveň zlepšit celkovou image a funkčnost města.  

 

Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodl věnovat právě tématu zelených 

střech v kontextu středně velkého města. Jedním z měst, kterému se dlouho-

době a úspěšně daří zmiňovaný trend sledovat a naplňovat, je středočeské 

město Říčany, jemuž se tato diplomová práce ve své praktické části věnuje. 

Jedná se o významné město při hranici hlavního města Prahy, které se stalo 

domovem mnoha občanů dojíždějících za prací právě do hlavního města. S oh-

ledem na stále rostoucí počet obyvatel a všeobecnou významnost, je návrh 

strategie využití zelených střech vhodným nástrojem pro další zlepšování. 

 

Cílem diplomové práce je tedy ve svém úvodu seznámit s aktuální problema-

tikou konceptu zelených střech, provést analýzu současného stavu a navrh-

nout soubor vhodných opatření, včetně vhodných lokalit na území města Ří-

čany.  

 

Diplomová práce bude rozdělena na dvě hlavní části. Konkrétně na část teore-

tickou a praktickou. V teoretické části se v jejím úvodu zaměřím na samotný 

udržitelný rozvoj, jakožto teoretický celek nadřazený zeleným střechám. 

V další kapitole budou dále uvedeny poznatky z literatury týkající se proble-

matiky zelených střech. Prostřednictvím několika podkapitol bude teoretická 

část práce pozvolně přecházet od historie a definice zelených střech až po pří-

klady realizovaných zelených střech. Nedílnou součástí budou také významné 

funkce zelených střech, jejich typologie z několika pohledů, předpoklady pro 

realizaci a formy podpory realizace. Celá teoretická část bude vycházet z po-

znatků českých i zahraničních autorů. Využito bude i odborných případových 

studií. 

 

V navazující praktické části bude nejprve v potřebném rozsahu charakterizo-

váno samotné město Říčany. Zároveň úvodní kapitola praktické části nabídne 

pohled na výchozí situaci ve městě. Součástí bude i detailní popis již realizo-

vaných či do budoucna schválených projektů disponující zelenou střechou. 
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Následovat bude vlastní průzkum, respektive identifikace vhodných potenci-

álních lokalit na území města Říčany. Využito bude kvalitativních (např. rozho-

vor či průzkum lokalit) i kvantitativních metod (např. provedené studie). Na zá-

kladě získaných informací a dat bude možné provést vyhodnocení jednotli-

vých návrhů. V samotném závěru bude za pomoci vícekriteriálního hodnocení, 

využívaného při manažerském rozhodování, vyjádřena vítězná varianta. Vý-

sledky průzkumu budou doplněny diskusí.  
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1 Udržitelný rozvoj 

Úvodní kapitola se zabývá zejména vymezením konceptu udržitelného roz-

voje, který je pro problematiku zelených střech nadřazeným celkem. Od úvod-

ních definic udržitelného rozvoje postupně přechází, prostřednictvím několika 

podkapitol, k užšímu pohledu z pozice veřejné správy.  

1.1 Obecná východiska 

Již v roce 1987 definoval Brundtland (1987) udržitelný rozvoj jako takový roz-

voj, který: „zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění 

potřeb generací příštích a aniž by se to dělo na úkor jiných národů.“ V tomto 

znění postihuje udržitelný rozvoj dva rozměry souvislostí udržitelného rozvoje 

(Maier, 2012, str. 12). 

 

Maier (2012) dále rozvádí oba rozměry souvislosti. Konkrétně: 

1. časový – tento rozměr vyjadřuje solidaritu a zodpovědnost mezi 

různými generacemi stejného lidského společenství či komunity – 

v určitých případech bývá popisován jako mezigenerační zodpo-

vědnost; 

2. prostorový – oproti časovému rozměru vyjadřuje zodpovědnost a 

solidaritu v širším měřítku, a to v rámci celého prostoru Země, kon-

tinentů a regionů. 

 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) rozšiřuje defi-

nici udržitelného rozvoje o ekonomický aspekt. Udržitelný rozvoj chápe jako 

dynamickou rovnováhu mezi ekonomickými, environmentálními a sociálními 

aspekty vývoje v podmínkách globalizace. Jinými slovy lze tuto definici vyjádřit 

jako ekonomicky efektivní, environmentálně šetrný a sociálně únosný rozvoj 

ve všech oborech lidské činnosti (Nováček, 2011, str. 217). 

 

Poslední definice, kterou bych rád v této podkapitole uvedl, se částečně 

opírá o první uvedenou definici. Jedná se o definici, která byla uvedena Komisí 

OSN pro životní prostředí a rozvoj (1987). Přímo zní: „udržitelný rozvoj je takový 

rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti bez ohrožení potřeb budoucích 

generací uspokojovat jejich vlastní potřeby“ (Nováček, 2011, str. 217). 

 

1.2 Udržitelný rozvoj území 

Podstata udržitelného rozvoje území je zanesena přímo v zákoně číslo 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) 
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v konkrétním znění: „ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní pro-

středí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a 

který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky ži-

vota generací budoucích“ (§ 18 odstavec 1 stavebního zákona), (Maier, 2012, 

str. 12). 

Celé vymezení je postaveno na principu harmonie, respektive vyváže-

nosti mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje – ekologickým/environmentál-

ním, sociálním a ekonomickým (více v následující kapitole 1.2.1). (Maier, 2008, 

str. 7). 

1.2.1 Pilíře udržitelného rozvoje 

Dle Maiera (2012) lze celý systém tří pilířů odvodit z předpokladu naplnění zá-

kladních definic uvedených v kapitole 1.1.  Nejlépe z definice Brundtlandové 

(1987), která vyzdvihuje naplňování lidských potřeb. Vedle samotné specifi-

kace jednotlivých pilířů je třeba zmínit, že všechny tři pilíře musí fungovat ve 

vzájemné rovnováze, kterou vykresluje níže uvedený Obrázek č. 1. 

 
Obrázek 1 - Pilíře udržitelného rozvoje 

 

Zdroj: Měsíčník ČSÚ. Dostupné z: https://www.statistikaamy.cz/2018/09/role-csu-v-problematice-udrzitel-

neho-rozvoje/ 

 

Jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje: 

1. ekologický/environmentální pilíř – k tomuto pilíři se princip udr-

žitelného rozvoje vztahuje nejčastěji. Zejména při argumentaci tý-
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kající se hospodaření s přírodními zdroji. Dodržování zásad ekolo-

gického pilíře je v regionálním a lokálním měřítku nejčastěji zajiš-

těno nástroji, které vycházejí z dokumentů přijatých vládami na 

nadnárodních fórech. V prostředí EU se pro prosazení ekologického 

aspektu vyvinuly společné celoevropské limity (EECONET a NA-

TURA 2000). Vedle těchto limitů, využívá většina vyspělých zemí 

procedury posuzování vlivu na životní prostředí – EIA, v případě 

strategií a plánů, pak proceduru SEA (Maier, 2008, str. 7-8); 

 

Vedle nejdůležitějšího a nejčastěji řešeného ekologického/environmen-

tálního pilíře, existují další dva pilíře, které jsou často uváděné ve vzájemného 

propojenosti. Zároveň lze jejich problematiku a náplň považovat za méně ro-

bustní než v případě ekologického/environmentálního pilíře (Maier, 2008, str. 

9). 

Dle Mezřického (2005) panuje shoda o hlavních indikátorech ekologic-

kého/environmentálního pilíře udržitelného rozvoje, ale v případě ekonomic-

kého a sociálního pilíře nejsou cíle zcela jasné. Příkladem může být neshoda v 

udržitelné míře růstu ekonomiky, konkurenceschopnosti či míře nezaměstna-

nosti. 

 

Pro úplnost celé problematiky vzájemné vyváženosti všech tří pilířů, po-

pisuje následující text zbylé dva pilíře. 

 

2. sociální pilíř – v nejširším měřítku je sociální pilíř definován jako 

koheze společenství obyvatel. Pro potřeby porovnávání úrovně so-

ciální soudržnosti (koheze) vznikl Rozvojový program OSN pro 

všechny členské státy, konkrétně tzv. index lidského rozvoje (Hu-

man Development Index, HDI). Tento index je vícerozměrný, a 

proto se skládá ze tří dílčích rozměrů – dlouhý a zdravý život, dů-

stojný životní standard a znalosti. Rozvojový program OSN (UNDP) 

dlouhodobě shromažďuje od členských zemí potřebné podklady a 

slevuje vývoj těchto tří indikátorů (Maier, 2008, str. 10); 

 

3. ekonomický pilíř – je úzce spojen s pilířem sociálním. Zabývá se 

především problematikou ekonomického růstu a hledáním cesty, 

jak ho (nejlépe trvale) dosahovat. Za úspěšné naplňování ekono-

mického pilíře lze považovat situaci, kdy dochází k ekonomickému 

růstu díky intenzifikaci, technologické a organizační inovaci nebo 

vyšší kvality a produktivity práce na úkor další exploataci přírod-

ních zdrojů (Maier, 2008, str. 10). 
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2  Zelené střechy 

Druhá kapitola práce ve svém obsahu vymezuje teoretický základ potřebný 

k uvedení do problematiky zelených střech. Zároveň nabízí letmý pohled do 

historie zelených střech. Prostřednictvím několika dalších podkapitol čtenáře 

postupně seznamuje s jednotlivými oblastmi, kde se můžeme se zelenými 

střechami setkat. V neposlední řadě představuje i několik příkladů využití ze-

lených střech na území České republiky a blíže seznamuje s profesním sdruže-

ním zvaném Svaz zakládání a údržby zeleně (SZÚZ), které hraje důležitou roli 

v otázkách zelených střech. 

2.1 Historie a definice 

Zelené střechy, či ozeleněné střechy, jsou zaznamenávány napříč všemi kli-

maty. Po staletí je můžeme najít jak ve studeném klimatu Islandu, Skandinávie, 

USA a Kanady, tak i v tropickém podnebí Tanzanie. Jejich široké využití je 

možné z toho důvodu, že dokáží ochlazovat i vyhřívat interiér. V chladných ze-

měpisných šířkách hřejí tak, že akumulují teplo z vnitřních prostor objektu. Na-

opak v horkých klimatech ochlazují, protože chrání interiér před horkem při-

cházejícím zvenčí. Dohromady tak vegetace s vrstvou zeminy zajišťuje dosta-

tečné vyrovnávání teplotních výkyvů interiéru. Teplo je přirozenou cestou aku-

mulováno i izolováno (Minke, 2001, str. 5). 

Čermáková a Mužíková (2009) rozvádí historickou úvahu Minkeho (2001) 

a doplňují, že z historického hlediska byla existence vegetace na střechách 

dokázána již před 3 000 lety. První zelené střechy vznikaly výhradně z praktic-

kých důvodů. Nikoli z důvodu výsledného estetického dojmu či ekologického 

přínosu, jako je tomu nyní. Jednalo se pouze o ochranu před klimatickými pod-

mínkami. Za kolébku zelených střech považují oblast středního východu, 

zejména starověkou Mezopotámii, Asýrii a Babylon. Díky provedeným vyko-

pávkám byly v těchto oblastech nalezeny reliéfy z přelomu 8. a 7. století před 

n. l. Autorky dále uvádí, že na těchto reliéfech jsou vyobrazeny několikapatrové 

terasy se zelení a vlastním zavlažovacím systémem. Tím se dostávají k tomu, 

že oněmi terasami jsou visuté zahrady královny Semiramis, které patří mezi 7 

divů světa. Obrázek č. 2 na následující straně nabízí dva pohledy na tento div 

světa. 
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Obrázek 2 - Visuté zahrady královny Semiramis 

 

Zdroj: Stavební komunita, 2012. Dostupné z: http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/zelene-strechy-histo-

rie-a-jejich-vyznam 

 

SZÚZ (2016) považuje správné používání pojmů v oboru zeleně na stře-

chách, respektive konstrukcích za problematické. Zároveň podotýká, že dosud 

neexistuje definice, která by byla všeobecně uznávána a používána. Velmi 

často je nejednotnost terminologie dána rozdílnými překlady cizojazyčné lite-

ratury. Mezi nejčastěji používaná slovní spojení patří: „střešní zahrada“, 

„střešní zeleň“, „zelená střecha, „travnaté střechy“, „zeleň na konstrukcích“, 

„vegetační střecha“ či případně kombinace uvedených pojmů. Nicméně pro 

aplikaci zmíněných standardů platí následující pojmy: 

 

1. Zelená střecha / střešní zahrada / vegetační střecha – zde hovoříme o 

střeše, kterou pokrývá vegetační souvrství s vegetací. Obecně tyto tři 

pojmy vyjadřují totéž, jsou rovnocenné a dovolené; 

 

2. Vegetační souvrství – jedná se o soubor funkčních vrstev, které svým 

společným působením a vlastnostmi tvoří trvalé a vhodné prostředí pro 

růst a život rostlin; 

 

3. Funkční vrstva – tento pojem lze označit za mnohem komplexnější 

v porovnání s přechozími uvedenými pojmy (viz Tabulka č. 1). Ve své 

podstatě se jedná o vrstvu vegetačního souvrství, které plní konkrétní 

funkci nezbytnou pro trvalou a bezproblémovou existenci vegetace na 

střeše.  

         (SZÚZ, 2016, str. 4) 
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Tabulka 1 - Funkční vrstvy vegetačního souvrství 

 

Funkční vrstva Funkce 

Vegetace 
je souborem rostlin, který tvoří pokryv zelené 

střechy 

Vegetační vrstva 

je základním prostředím pro kořenění a růst 

rostlin a svým fyzikálním, chemickým a biolo-

gickým složením a vlastnostmi je k tomu uzpů-

sobena 

Filtrační vrstva 

zabraňuje vyplavování drobných částic z vege-

tační vrstvy do vrstvy drenážní a trvale chrání 

drenážní vrstvu před zanesením 

Hydroakumulační vrstva 
akumuluje srážkovou nebo závlahovou vodu 

pro potřeby rostlin 

Drenážní vrstva 
umožňuje dostatečně rychlý a efektivní odtok 

přebytečné vody k odvodňovacím zařízením 

Ochranná vrstva 
trvale chrání hydroizolaci před mechanickým 

poškozením 

Separační vrstva 

navzájem od sebe odděluje sousední materiály 

nebo prvky, které by se mohly vzájemně nega-

tivně ovlivňovat 

Kořenovzdorná vrstva 

ochranná vrstva proti prorůstání kořenů, chrání 

hydroizolaci střechy před poškozením kořeny 

rostlin 

 

Zdroj: SZÚZ. Zelené střechy: naděje pro budoucnost II. Brno: Svaz zakládání a údržby zeleně, 2016, str. 4, upra-

veno 
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2.2 Rozdělení zelených střech 

Zelené střechy lze dělit podle 6 hledisek. Pro potřeby a rozsah této práce jsem 

vybral 3 nejzásadnější hlediska, která jsou zároveň relevantní a užitečná pro 

praktickou část práce. Mezi tyto hlediska patří: 

 

 podle druhu vegetace; 

 podle přístupnosti; 

 podle sklonu. 

 

Odborná literatura dále rozeznává zbylá 3 hlediska – podle převažující 

funkce, skladby vegetačního souvrství a polohy a prostorové vazby na okolní 

rostlý terén (Dostal a kol., 2017, str. 5). 

2.2.1 Podle druhu vegetace 

První a nejdůležitější způsob dělení nabízí hned 3 typy zelených střech:  

 

1. Extenzivní zelené střechy; 

2. Polointenzivní zelené střechy (jednoduché intenzivní); 

3. Intenzivní zelené střechy. 

 

Dříve než přistoupím ke specifikaci jednotlivých druhů, je třeba zmínit, že 

se každý druh ozelenění vyznačuje rozmanitými formami vegetace. Tyto formy 

vegetace mohou navzájem plynule přecházet a lišit se podle podmínek stano-

viště, a přitom podléhat dynamickým změnám. Z tohoto důvodu je možné 

všechny 3 druhy zelených střech navzájem vymezit pomocí kritérií uvedených 

v Tabulce č. 2 (SZÚZ, 2016, str. 6). 

 
Tabulka 2 - Mocnost souvrství 

Zdroj: SZÚZ. Zelené střechy: naděje pro budoucnost II. Brno: Svaz zakládání a údržby zeleně, 2016, str. 6 
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Dále je nutné zmínit připomínku Minkeho (2001), který ve své publikaci 

upozorňuje na fakt, že střešní zahrada je zcela nevhodná k pěstování zeleniny 

či dalších užitkových rostlin. Důvodem jsou vlivy, kterým je střešní zahrada 

denně vystavena. Jedná se o zvýšenou zátěž větrem, relativně malou výšku 

substrátu, kolísání teplot a velkou vlhkost. Celou myšlenku uzavírá doporuče-

ním, věnovat se pěstování na běžné zahradě, ne na střeše.  

 

1. Extenzivní zelené střechy 

 

Podstatou tohoto typu zelené střechy je vegetace s maximální mírou autore-

gulace, to znamená, že se dokáže samostatně udržet v odpovídající kvalitě bez 

pravidelné péče (zálivka, úkony prováděné člověkem). Obvykle dochází jen 1x-

2x ročně ke kontrole, odstranění nechtěné vegetace a hnojení. V ostatních pří-

padech bývají nepochozí, tj. přístup k vegetaci je dovolen pouze poučeným 

osobám, které provádí technickou údržbu a kontrolu (Dostal a kol., str. 6). 

 Minke (2001) doplňuje, že pro potřeby extenzivních zelených střech je 

zcela dostačující substrát o tloušťce 3-15 cm. Celkově se pak docílí trvalé a uza-

vřené rostlinné pokrývky. 

 Čermáková a Mužíková (2009) zdůrazňují fakt, že extenzivní zelené stře-

chy plní zejména funkci ekologickou, estetickou a psychologickou.  

 

Vhodné typy vegetace: 

 mechy, 

 sukulenty, 

 trávy a byliny, 

 rozchodníky.  

    (Minke, 2001, str. 22 a Dostal a kol., 2017, str. 6) 

 

Karafiát (2014) uvedené typy vegetace shlukuje do 2 hlavních skupin, a 

to: spontánně vzniklé (mechy a nálety) a cíleně vzniklé (suchomilné exten-

zivní rostliny).     

 

2. Polointenzivní zelené střechy 

 

Nejčastěji tvoří jakýsi přechod mezi extenzivními a intenzivními zelenými stře-

chami. Někdy bývají označovány jako „náročná extenzivní“ či „jednoduchá in-

tenzivní“. Pro výsadbu na tento typ střech jsou nejvhodnější trvalky a nízké 

keře (Čermáková a Mužíková, 2009, str. 46). 

SZÚZ (2016) podotýká na vyšší intenzitu péče, která spočívá zejména 

v nutnosti častější závlahy v horkých měsících. Zároveň uvádí vhodné typy ve-

getace. V zásadě jsou totožné s typy vhodnými pro extenzivní zelené střechy. 

Nicméně je zle rozšířit například o nenáročné dřeviny. 
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3. Intenzivní zelené střechy 

 

Poslední typ zelené střechy je ze všech uvedených nejnáročnější na údržbu a 

skladbu vegetace.  

Čermáková a Mužíková (2009) ve své publikaci vyzdvihují, že intenzivní 

zeleň vyžaduje stálou a pravidelnou údržbu takovým způsobem, jako v pří-

padě klasické zahrady, parku či jiné veřejné zeleně na rostlém terénu. Za nej-

větší výhodu tohoto typu zelené střechy považují široké možnosti výsadby. Na 

druhou stranu to přináší vysoké požadavky na nezbytné nářadí, techniku a jiné 

pomůcky.  

Minke (2001) zdůrazňuje, že intenzivní ozelenění lze realizovat pouze na 

plochých střechách.  

Dostal a kol. (2017) rozšiřuje teoretickou základnu o požadavky na výběr 

rostlin, které se většinou podřizují architektonickému záměru a pobytové 

funkci. Zároveň se hledí na vysokou estetickou a užitnou hodnotu. Mezi vhodné 

typy porostu řadí: 

 trávník,  

 trvalky, 

 keře, 

 stromy, 

 užitkové rostliny. 

 

Karafiát (2014) rozděluje druhy vhodného porostu do 2 hlavních skupin: jed-

noduché zahrady (trávníky, trvalky) a náročné zahrady (trávníky, keře, stromy). 

Ve své práci rovněž uvádí zajímavé vizuální porovnání extenzivní a intenzivní 

zelené střechy (viz Obrázek č. 3). 

 
Obrázek 3 - Porovnání extenzivní a intenzivní střechy 

extenzivní     intenzivní 

Zdroj: KARAFIÁT, Jiří. Zelené střechy v bytové výstavbě. Praha, 2014. Diplomová práce. ČVUT v Praze. Fakulta sta-

vební, str. 13 
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2.2.2 Podle přístupnosti 

Tento typ dělení zelených střech byl vybrán zejména pro potřeby praktické 

části práce. Jelikož praktická část nabízí různorodé typy objektů, na kterých by 

bylo možné konstruovat zelené střechy, liší se i jejich možná funkčnost. S tím 

úzce souvisí, zda budou přístupné či nepřístupné (více v následujících odstav-

cích).  

 

1. Nepochozí střechy 

 

Dle Dostala a kol. (2017) není tento typ zelené střechy primárně určen k pobytu 

osob. Existuje zde předpoklad, že se na ní budou pohybovat pouze poučené 

osoby za účelem údržby vegetace, technologických zařízení, střešní kon-

strukce a kontroly. Kolektiv autorů dále zdůrazňuje, že s ohledem na obtížnou 

přístupnost, je na těchto střechách žádoucí takový typ vegetace, který je sta-

bilní, nenáchylný a má minimální nároky na údržbu.  

 

2. Pochozí střechy 

 

Naopak pochozí typy zelených střech jsou přístupné vyhrazenému okruhu po-

učených osob v omezeném rozsahu. Zde je vhodné zřídit kameninové či dlaž-

dicové chodníčky, aby nedocházelo k poškozování vegetace (SZÚZ, 2016, str. 

7). 

 

3. Pobytové střechy 

 

Poslední typ zelených střech je primárně určen pro pohyb a pobyt osob a bý-

vají běžně přístupné. Jedná se například o soukromé terasy a střechy rodin-

ných domů či administrativních budov, kde je využívají zaměstnanci nebo kli-

enti firmy. Další možností jsou i zelené střechy přístupné široké veřejnosti. Bez-

pečnost je zpravidla zajišťována zábradlím nebo jinými zábranami (Dostal a 

kol., 2017, str. 7). 

2.2.3 Podle sklonu 

Tato podkapitola, podobně jako předchozí podkapitola 2.2.2, slouží zejména 

pro návrhovou část praktického úseku práce, protože pro každý navrhovaný 

objekt je vhodný jiný typ sklonu.  

 

1. Plochá střecha – sklon vnějšího povrchu α ≤ 5°; 

2. Šikmá střecha – sklon vnějšího povrchu 5° < α ≤ 45°; další dělení: s mír-

ným sklonem 5–20°a s velkým sklonem 20–45°; 

3. Strmá střecha – sklon vnějšího povrchu 45° < α ≤ 90°. 
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2.3 Funkce a působení zelených střech 

Zelené střechy disponují širokou škálou navzájem propojených funkcí, které se 

mohou vyskytovat v různé formě. Zároveň mohou mít v konkrétní situaci různý 

význam, a proto je lze posuzovat výhradně komplexně (SZÚZ, 2016, str. 5). 

 

V následujících podkapitolách stručně popisuji nejdůležitější funkce a pů-

sobení zelených střech. S ohledem na charakter diplomové práce a studovaný 

obor, je kladen největší důraz na ekonomický pohled.  

 

2.3.1 Funkce krajinářská a urbanistická 

Ozeleněné střechy a fasády mají přímý a vysoce kladný účinek na životní pro-

středí. Dalším jejich neodmyslitelným pozitivem je významný potenciál dal-

šího využití pro pobyt a relaxaci ve městech, kde je nedostatek zeleně. Mezi 

nejvýznamnější urbanistické funkce zelených střech patří: 

 zvýšení podílu zeleně v urbanizované krajině; 

 vytvoření nových zelených ploch a venkovních prostor na již zastavě-

ném pozemku; 

 zlepšení vzhledu krajiny a měst; 

 pozdvihnutí obytného i pracovního prostředí. 

(SZÚZ, 2016, str. 5) 

 

O estetických a psychologických účincích pojednává i významná publi-

kace Minkeho (2001). Autor porovnává působení klasických střech a střech ze-

lených. Oproti štěrkopískovým či asfaltovým střechám, působí střecha po-

rostlá trávou a bylinami svou přírodní krásou příznivě na lidskou psychiku, je-

likož pohledy do zeleně mají antidepresivní účinky a zvyšují výkonnost. Příz-

nivě působí i přirozené změny (barva, množství vegetace), které nastávají bě-

hem ročních období.  

2.3.2 Environmentální funkce a působení 

Ačkoliv se může zdát účinek zelených střech na kvalitu ovzduší nepodstatný 

(vzhledem k jejich velikosti a četnosti), není tomu tak. Dle SZÚZ (2016) proká-

zaly provedené výzkumy opak. Ke zlepšení není třeba ozelenit veškeré střechy, 

nýbrž stačí vytvořit jejich síť, která pak dokáže nepříznivé vlivy zadržovat či vý-

znamně redukovat. Hlavní funkce dle SZÚZ (2016): 

 snížení prašnosti; 

 vyrovnávání extrémních teplot; 

 zvýšení vlhkosti vzduchu; 

 snížení intenzity vyzařování tepla na sousední plochy. 
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Uvedené body ve svých publikacích dále rozvádějí a pozitivně hodnotí 

Čermáková a Mužíková (2009) a v neposlední řadě také Minke (2001). Kon-

krétně Čermáková a Mužíková (2009) porovnávají vlhkost vzduchu na venkově 

s nedostatečnou vlhkostí ve městě. Na venkově je průměrná roční relativní vlh-

kost vzduchu o 8-10 % vyšší než ve městě, výpar vody je vyšší dokonce o 15-

20 %.   

Dále autorky nabízí 3 možnosti, kterými je možné vlhkost vzduchu významně 

zvýšit za pomoci zelených střech: 

 odparem rosy zkondenzované na povrchu rostlin; 

 evapotranspirací (=transpirací rostlin a odparem z půdy); 

 intercepcí. 

 

Autorky se dále zabývají zmíněnou problematikou prašnosti, se kterou se 

potýká většina měst na celém světě. Odkazují na studii Bartfeldera a Köhlera, 

kdy bylo zjištěno, že rostliny jsou schopny v nezdravém městském prostředí 

zachytit prach, absorbovat aerosoly, plynné škodliviny a dokonce i těžké kovy. 

V jiném výkumu Kellera a Lötscheho bylo změřeno, že 1 m vysoký a 0,75 m ši-

roky živý plot, umístěný u frekventované švýcarské komunikace, snižuje zatí-

žení olovem o 50 %. Právě tyto významné funkce ozeleňování mohou být uži-

tečné pro řadu českých měst.  

2.3.3 Ochranné působení a ekonomické funkce 

Ochranná funkce, kterou nabízí zelená střecha, je zcela zásadní a velmi vý-

razná. Lze na ní nahlížet z různých pohledů. Nejdůležitější ochranné funkce ob-

sahuje následující výčet: 

 ochrana před degradací v důsledku UV záření a kolísání teplot; 

 snížení hlučnosti – vegetační plocha méně odráží zvukové podněty; 

 zlepšení tepelné ochrany v zimě a především v létě; 

 snížení náporu na kanalizaci při silných srážkách; 

 zvýšení užitné hodnoty nemovitosti; 

 snížení nebezpečí mechanického poškození vnějšími vlivy. 

(SZÚZ, 2016, str. 5) 

 

V prostředí města může hrát zvuková izolace důležitou roli. Z tohoto dů-

vodu je zajímavé uvést studii švýcarské laboratoře, kdy bylo zjištěno, že silný 

plstěný koberec má nižší zvukově izolační kapacitu než travnatá plocha (Robi-

nette, 1972, str. 42). 

 

Neméně důležitou funkcí je tepelná ochrana, která se velmi často stává 

hlavním důvodem, proč dojde k realizaci výstavby zelené střechy. Problema-

tiko tepelné ochrany se zabývají všichni již zmínění autoři. Nicméně Gernot 

Minke (2001) ve své publikaci uvádí zajímavé srovnání kolísání teplot u střechy 

s vegetací a bez vegetace. Bližší pohled nabízí následující Obrázek č. 4. 
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Obrázek 4 - Porovnání kolísání teplot léto/zima 

Zdroj: MINKE, Gernot. Zelené střechy: plánování, realizace, příklady z praxe. Ostrava: HEL, 2001, str. 12 

 

2.3.4 Adaptační opatření v urbanizované krajině 

Dle SZÚZ (2016) je základním cílem tzv. adaptačních opatření v urbanizo-

vané krajině především zvýšení odolnosti sídel a jejich schopnosti přizpůsobit 

se projevům změny klimatu. Tohoto zvýšení lze dosáhnout trvale udržitelným 

rozvojem při zachování potřebné kvality života obyvatel. Pro naplnění zmíně-

ného cíle je třeba zajistit udržitelné hospodaření s vodou (např. využívání deš-

ťové vody). Jako základní mechanizmus se jeví odpařování vody z vegetace (již 

zmiňovaná evapotranspirace) a vodních ploch, protože snižuje teplotu okol-

ního prostředí (odpaření 1l vody = cca 0,7 kWh energie pro provoz chladícího 

zařízení, tzn. 1 mm srážek zadržených na 100 m² = úspora 70 kWh na chlazení 

budovy v létě). (SZÚZ, 2016, str. 5) 

Právě zmiňovaný příklad úspory může být dalším faktorem, který pře-

svědčí k realizaci zelené střechy. 

SZÚZ (2016) ve své publikaci dále uvádí, že sídelní zeleň (travnaté plochy, 

stromy nebo parky) a vodní plochy společně právě se zelenými střechami a 

udržitelných odvodňovacím systémem mají potenciál k adaptaci různých měst 

na klimatické změny, které pobíhají. Adaptační opatření v urbanizované kra-

jině musí zmírňovat možné dopady 2 hlavních extrémních situací, a to: 

 okamžitý nedostatek vody (období sucha); 

 okamžitý nadbytek vody (přívalové deště). 
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2.3.5 Působení z pohledu ekonomie 

S ohledem na studovaný obor a praktickou část práce, považuji uvedení této 

podkapitoly za klíčové. Výše uvedené pozitivní funkce jsou žádoucí a pro-

spěšné, ale není možné opomenout i ekonomický dopad a působení. Zelené 

střechy lze vnímat jako široké spektrum užitků (prolínání jednotlivých typů 

užitků ilustruje níže uvedený Obrázek č. 5). 

Macháč a kol. (2017) ve své obsáhlé případové studii zaměřující se na eko-

nomický aspekt zelených střech, vyzdvihuje fakt, že se přínosy zelených střech 

velmi liší od opatření založených na šedé infrastruktuře. Rozdíl spočívá v tom, 

že opatření založená na šedé infrastruktuře plní pouze základní funkci. Naopak 

zelené střechy plní svou základní funkci, stejně jako opatření založená na šedé 

infrastruktuře, ale vedle toho poskytují širokou škálu vedlejších užitků (uklá-

dání CO₂, snižování nákladů na vytápění/chlazení, estetika a další). Všechny 

uvedené užitky tak mají povahu pozitivní externality.  

Z hlediska financování nese investor plné náklady na realizaci a provoz 

zelené střechy, ale sám přijímá pouze část plynoucích užitků. Zelená střecha 

se tedy vyznačuje pozitivním dopadem na blízké okolí a přeneseně i na celou 

společnost. Z toho vyplývá, že zelené střechy jednoznačně zvyšují kvalitu ži-

vota ve městech. Široká společnost z nich může profitovat, aniž by se na jejich 

realizaci nebo financování výrazně podílela (blíže znázorněno na Obrázku č. 5). 

Dalším neopomenutelným ekonomickým působením zelených střech je zvy-

šování hodnoty dané nemovitosti. Zde působení na oblast nemovitostí ne-

končí. Dle provedených ekonomických výzkumů zelené střechy zvyšují hod-

noty i přilehlých nemovitostí (Macháč a kol., 2017, str. 8). 

Zahraniční výzkumy dokonce zjistily, že nárůst hodnoty okolních nemovi-

tostí dosahuje 5 – 11 %. Nicméně je třeba zmínit, že výše hodnoty plně závisí 

na celkové dostupnosti zeleně v okolí. V případě, kdy se v okolí nachází velké 

množství zeleně, nebude mít přítomnost zelené střechy na hodnotu nemovi-

tosti významný vliv. V případě absence zeleně v okolí, je vliv opačný. U okolních 

nemovitostí se také setkáváme s tzv. free ridery. Tento termín označuje vlast-

níky a obyvatele okolních nemovitostí bez zelené střechy, kteří profitují u svých 

sousedů, kde se zelená střecha nachází (např. výhled na zelenou střechu na-

místo rozpálené asfaltové střechy). (Tomalty a Komorowski, 2010) 

 
Obrázek 5 - Rozdělení užitků zelených střech 

Zdroj: DOSTAL Pavel a kol. Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech. Brno: Svaz zakládání a údržby zeleně, 2017, str. 8, (dle Macháč a kol., 2017) 
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Vysvětlivky 

Čistě soukromé užitky – užitky plynoucí investorovi; 

Čistě společenské užitky – užitky plynoucí celé společnosti. 

 

Oba typy užitků plynoucích ze zelených střech mohou mít přímý i nepřímý 

finanční dopad. V případě přímých finančních dopadů na vlastníka nemovitosti 

jde například o úsporu nákladů za vytápění a chlazení interiéru nebo o pro-

dloužení životnosti hydroizolace (úspora nákladů, které by v budoucnosti 

vznikly). Naopak v případě nepřímých finančních dopadů hovoříme například 

o retenci vody nebo zadržování škodlivých látek z ovzduší. Zde nenalezneme 

přímý finanční dopad, ale tyto užitky přispívají ke kvalitě života ve městech. 

Konkrétně řeší nedostatečné zasakování vody či tepelný ostrov města atd. – 

užitek se projeví jako úspora nákladů za technické řešení, který by tyto pro-

blémy ve městě pomohlo odstranit (Macháč a kol., 2017, str. 8). 

Pro ekonomické analýzy a další nástroje je třeba vyjádřit celospolečenský 

zisk v peněžních jednotkách, namísto bio-fyzikálních ukazatelů. Ve většině pří-

padů lze užitky snadno vyjádřit jako úsporu nákladů. Tento postup ovšem ne-

funguje ve všech případech. Pro komplikovanější případy je vhodné využít 

konceptu ekosystémových služeb. Tento nástroj slouží k identifikaci a třídění 

poskytovaných užitků (Macháč a kol., 2017, str. 8).  

Konkrétně rozeznává 4 typy služeb, které zelené střechy poskytují (viz 

Obrázek č. 6) 
Obrázek 6 - Kategorie služeb 

Zdroj: DOSTAL Pavel a kol. Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech. Brno: Svaz zakládání a údržby 

zeleně, 2017, str. 8, (dle MEA, 2005) 

 

Dle uvedeného schématu lze užitky rozdělit do 4 základních kategorií služeb, 

a to: 
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 Regulační služby, 

 Kulturní služby, 

 Produkční služby, 

 Podpora biodiverzity. 

(MEA, 2005) 

 

Toto třídění bylo stanoveno v rámci Millennium Ecosystem Assessment (MEA)1 

 

2.3.6 Stanovení zisku plynoucího ze zelených střech 

Vedle identifikace nákladů a dělení jednotlivých užitků, je třeba stanovit i zisk 

plynoucí z působení zelených střech. V případě zelených střech je označován 

jako – čistý přínos pro společnost. Jeho stanovení je dosahováno pomocí me-

tody cost-benefit analysis (CBA), která se využívá v oblasti dopravy či život-

ního prostředí. Díky této metodě je možné porovnávat náklady a užitky, a při-

tom se vypořádat s rozdílným časovým rámcem. Odlišnost časového rámce je 

způsobena tím, že velká část nákladů (investiční náklady) je vynaložena na po-

čátku při realizaci zelené střechy. Zatímco provozní náklady, spolu s užitky, 

jsou na roční bázi. CBA analýza převyšuje běžnou finanční analýzu tím, že 

v sobě zahrnuje i ostatní nefinanční náklady a užitky. Nehodnotí tedy jen užitky 

a náklady, které vznikají samotnému vlastníkovi z realizace, ale hodnotí i užitky 

a náklady pro celou společnost. Nefinanční užitky jsou vyjádřeny pomocí oce-

ňovacích metod v peněžní hodnotě, jejíž výše závisí na lokálních podmínkách 

(Dostal a kol., 2017, str. 8-9).  

 

Vyjadřování nákladů 

Při vyjadřování nákladů se vychází z reálných hodnot projektu, tedy z investič-

ních nákladů. Dále pak z provozních nákladů, nebo z odhadu provozních ná-

kladů (pro případ ještě nerealizovaných zelených střech). Druhou možností je 

stanovit náklady v hodnotě obvyklé pro daný typ zelené střechy, lokalitu a její 

rozlohu (Macháč a kol., 2017, str. 9). 

 

Hodnocení 

Provádí se postupně v několika dílčích krocích. Posloupnost jednotlivých kroků 

nejlépe vystihuje schéma uvedené v Obrázku č. 7 na následující straně. 

 

                                                   

 

 
1 MEA bylo založeno na přání generálního tajemníka OSN Kofi Annanema v roce 2000. Působení 

MEA bylo zahájeno v roce 2001. Cílem bylo posoudit důsledky změny ekosystémů na dobré 

životní podmínky člověka a vědecký základ pro činnost, ale hlavně posílit zachování a udrži-

telné využívání těchto systémů a jejich příspěvek k blahu lidu. Řídící orgán zapojil do práce 

více než 1360 odborníků po celém světě. Nálezy jsou obsaženy v 5 technických svazcích. 
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Obrázek 7 - Schéma cost-benefit analýzy 

Zdroj: DOSTAL Pavel a kol. Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech. Brno: Svaz zakládání a údržby 

zeleně, 2017, str. 8, (dle Macháč a kol., 2017) 

 

Popis schématu 

Dle Macháče a kol. (2017) je třeba v první fázi nejprve identifikovat jednotlivé 

dílčí náklady a užitky za pomoci konceptu ekosystémových služeb, které jsem 

uvedl v podkapitole 2.3.5. Dále se pomocí biofyzikálních ukazatelů kvantifikují 

a provádí se jejich vyjádření a ocenění v peněžní hodnotě. Pro potřeby porov-

návání užitků a nákladů je využíváno tzv. současné hodnoty nákladů a užitků 

v dříve stanoveném časovém horizontu. Dále se veškeré budoucí užitky a ná-

klady v daném časovém horizontu převedou na současnou hodnotu a porov-

nají se. Během tohoto procesu vznikají nejistoty, a proto se aplikují i metody 

citlivostní analýzy. Tyto metody otestují vliv vstupních proměnných na výsle-

dek (např. diskontní míra), které se používají při převodu budoucích hodnot na 

hodnoty současné. Vedle hodnoty výše uvedeného čistého společenského 

užitku je možné stanovit také společenskou návratnost, respektive dobu, kdy 

celospolečenské užitky převýší náklady spojené s realizací a údržbou.  
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2.3.7 Nevýhody zelených střech 

Za zřejmě největší nevýhodu zelených střech lze označit jejich cenu. Náklady 

se zvyšují především při výběru vzrostlé zeleně, neboť vyžaduje pokročilejší 

nosnou konstrukci. Dále jsou kladeny vysoké nároky na výběr materiálu a pro-

vedení všech potřebných vrstev, především pak hydroizolace a jejích ochran-

ných vrstev. Toto může být pro mnoho realizátorů obtížným prvkem celé rea-

lizace. V neposlední řadě má ozelenění střechy větší jednorázovou pracnost. 

Velmi často je nutné mnoho materiálu přesouvat ručně, protože se nevyplatí 

investovat do složitých mechanizmů. Neodmyslitelnou nevýhodou zelených 

střech jsou alergie. I když paradoxně vzniká více alergií v důsledku znečiště-

ného ovzduší, které zelené střechy zlepšují, je třeba tento aspekt zvážit. Z to-

hoto důvodu je vhodné volit rostliny, které nevypouštějí do okolí alergeny, tzn. 

rostliny nekvetoucí či málo kvetoucí. Další možností jsou i samičí rostliny dvou-

domých rostlin (Čermáková a Mužíková, 2009, str. 34). 

 V návaznosti na předchozí odstavec, vegetace okolní ovzduší čistí, ale 

zároveň ho znečišťuje. Takový odpad je označován jako odpad biologický. 

Množství produkovaného biologického odpadu musí projektant zohlednit ve 

svém návrhu. Obecně je za biologický odpad považováno: 

 

 Odpad plodů a/nebo květů – zejména v případě plodů je třeba toto hle-

disko zvážit již v projekční fázi, protože v dopravně exponovaných mís-

tech může plodový odpad způsobovat problémy; 

 

 Odpad listí – takové, které je třeba v pravidelných intervalech odklízet. 

Existuje tu i riziko zanášení okapů; 

 

 Odpad větví – riziko přílišného lámání u náchylnější dřevin a pádu např. 

do přilehlé komunikace; 

 

 Odlupování kůry – podobná rizika jako u odpadu větví; 

 

 Vylučování medovice – zpravidla způsobuje velké znečišťování okolí 

(nejčastěji na povrchu automobilů, kde vytváří lepivý film).  

 

(Čermáková a Mužíková, 2009, str. 34) 

 

Domnívám se, že je třeba uvést ještě jednu poměrně značnou nevýhodu 

týkající se zelených střech, a tou je, zvýšení výskyt nechtěného hmyzu. Vybu-

dování ozeleněné plochy s různými druhy travin či dřevin vytváří prostředí na-

příklad pro klíšťata, sršně, vosy, komáry či další potenciálně nebezpečný hmyz. 
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2.4 Předpoklady pro realizaci zelených střech 

Primárním předpokladem pro podporu a systémovou pomoc při realizaci ze-

lených střech je povědomí o důvodech, proč je podporovat. Všeobecně má vý-

stavba zelených střech silné ekonomické, environmentální i sociální opodstat-

nění. Dalším velmi důležitým krokem je analýza legislativního prostředí (více 

v podkapitole 2.4.2). Konkrétně je třeba zjistit, jak jsou zeleným střechám ote-

vřené české zákony a jak možnou podporu využít v praxi. Posledním důležitým 

faktorem je kvalitativní ukotvení zelených střech, což znamená, že je nutné 

identifikovat možnou podporu a nastavit vhodná opatření, která mohou pod-

poru vytvářet (Dostal a kol., 2017, str. 11). 

 

2.4.1 Veřejné instituce a zelené střechy 

Jak již bylo zmíněno, nejdůležitějším předpokladem pro podporu realizace je 

povědomí o jejich přínosech, které se na nejvyšší úrovni promítá ve Strategii 

přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR z roku 2015. Tato strategie 

se na národní úrovni významně zabývá potenciálem zelených střech (dále i 

stěn) v urbanizované krajině (MŽP, 2015a).  

Dokument je možné najít přímo na webu MŽP včetně všech příloh a zo-

hlednění stanoviska SEA. Celá strategie je připravena s výhledem až do roku 

2030.  

Zelených střech se konkrétně dotýká v těchto bodech (MŽP, 2015b): 

 zajištění funkčního a ekologicky stabilního systému sídelní zeleně; 

 minimalizace povrchového odtoku vody; 

 snížení rizik spojených s teplotou a kvalitou ovzduší; 

 obnovu a zlepšení ekosystémů a přírodních či přírodě blízkých 

ploch a prvků přispívajících k adaptaci na dopady změny klimatu.  

 

Dostal a kol. (2017) pak ve své publikaci uvádí, že národní strategii dále 

částečně rozvíjí i Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Tento akční 

plán zakládá úkoly pro MŽP a MMR.  

 

Doslovná citace úkolu dle MŽP (2015c): „zpracovat koncepční návrh moti-

vace investorů k realizaci ploch a prvků zeleně v sídlech na vodorovných i svis-

lých konstrukcích (včetně střešních zahrad) využívající srážkových vod nebo 

málo znečištěných odpadních vod (ekonomické nástroje; ekologické značení 

apod.), podporovat realizaci vegetačních střech na nově budovaných (a rekon-

struovaných) veřejných budovách“ a „prověřit podporu realizace vegetačních 

konstrukcí a ploch v rámci obálky budovy (střecha, fasáda).“ 

 

Zanesení zelených střech do akčního plánu vedlo mimo jiné k jejich zařa-

zení do obnoveného dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). 
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2.4.2 Česká legislativa a zelené střechy 

Na rozdíl od některých evropských zemí, figurují zelené střechy v českých zá-

konech pouze okrajově. Jak již bylo zmíněno, důležitým předpokladem pro 

úspěšnou podporu a následnou realizaci zelených střech je vhodné legislativní 

prostředí. Zákony České republiky sice zmiňují zelené střechy pouze okrajově, 

ale na druhou stranu nabízejí poměrně otevřené prostředí pro jejich širší uplat-

nění (Dostal a kol., 2017, str. 12). 

 

Pro potřeby této podkapitoly a základního přehledu v oblasti legislativy týka-

jící se zelených střech, uvedu několik nejdůležitějších zákonů. V závěru podka-

pitoly zmíním i důležité normy a standardy. 

 

1. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

 

Upravuje územní plánování, které je základním nástrojem státní správy pro 

rozvoj území a výstavbu. Dále jmenuje cíle územního plánování, nástroje plá-

nování, povolování staveb a jejich úprav nebo vyhodnocování vlivů na udrži-

telný rozvoj. V prostředí tohoto zákona jsou zelené střechy vnímány jako opat-

ření pro snižování rizika lokálních povodní nebo zabraňující přehřívání budov 

a jejich okolí. Celý zákon je k zeleným střechám otevřený, což znamená, že fi-

nální rozhodnutí závisí na implementační úrovni konkrétního stavebního 

úřadu (Dostal a kol., 2017, str. 12). 

 

2. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 

Svou podstatou má tento zákon za cíl udržení a obnovu rovnováhy v krajině, 

ochranu rozmanitosti forem života, přírodních krás a hodnot a v neposlední 

řadě šetrné hospodaření s přírodními zdroji. Zelené střechy zde spadají 

zejména do odstavců týkající se ochrany a vytváření územních systému ekolo-

gické stability či vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny 

(Dostal a kol., 2017, str. 12) Konkrétních bodů je možné najít mnohem více, ale 

vzhledem k charakteru a rozsahu této práce jsem uvedl pouze některé z nich.  

 

3. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

 

Tento zákon se dotýká hlavně již zmíněně schopnosti zelených střech zadržo-

vat srážkovou vodu přímo v místě dopadu a částečného odpařování zpět do 

atmosféry. Vedle známého § 5 odst. 3, který stavebníkům přímo ukládá zá-

kladní povinnosti týkající se nakládání se srážkovou vodou, je zde zajímavý § 

102. Tento paragraf připouští možnost úhrady nákladů na opatření ve veřej-

ném zájmu. To znamená, že pokud by byla zelená střecha označena jako opat-

ření ve veřejném zájmu (pozitivní externalita), nabízí se i možnost finanční 

podpory (Dostal a kol., 2017, str. 12). 
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4. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a vyhláška 

č. 428/2001 Sb. 

 

Další zákon, který se týká hlavně nakládání se srážkovou vodou. Konkrétně stát 

prostřednictvím tohoto zákona ukládá všem majitelům nemovitostí, ve kte-

rých je prováděna podnikatelská činnost, povinnost hradit odvod srážkové 

vody do kanalizace. Od novely prováděcí vyhlášky z 1. 4. 2014 se odvod vypo-

čítává podle 30 letého dlouhodobého srážkového normálu dle Českého hydro-

meteorologického úřadu. Ani zákon, ani prováděcí vyhláška zelené střechy 

přímo neuvádí, i když je jejich význam pro zadržování srážkové vody a ochranu 

kanalizace veliký. Nicméně samotný odvod nevylučuje, a proto záleží hlavně 

na praxi jednotlivých úřadů (Dostal a kol., 2017, str. 12). 

 

Další vyhláška částečně se týkající zelených střech – Vyhláška č. 269/2009 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na vyu-

žívání území 

 

5. Normy týkající se zelených střech 

 

Normativní prostředí je neméně důležitým pozadím pro realizaci zelených 

střech.  

Dostal a kol. (2017) ve své publikaci uvádí nejdůležitější funkce technic-

kým norem týkající se zelených střech. Technické normy zejména definují po-

jmy, stanovují postupy pro výpočty vlastností materiálů, určují kvalitativní po-

žadavky na materiály a výrobky nebo pracovní postupy. Důležité je zmínit, že 

nejsou právně závazné. V praxi se ovšem na jejich přítomnost či absenci 

pohlíží. 

Technické normy týkající se zelených střech (Dostal a kol., 2017): 

 

a) ČSN 73 1901. Navrhování střech – základní ustanovení (provedení hyd-

roizolace, sklon, vstup, bezpečnost a další); 

 

b) ČSN 75 6760. Vnitřní kanalizace (odtok dešťové vody); 

 

c) TNV 95 9011. Hospodaření se srážkovými vodami (doplnění ČSN 73 

1901); 

 

d) ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. (vodní páry, tepelně technické 

vlastnosti); 

 

e) ČSN EN 13948. Hydroizolační pásy a fólie – asfaltové, plastové a pry-

žové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – stanovení odolnosti proti 

prorůstání kořenů rostlin; 
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f) ČSN EN 1991-1-1 (eurokód 1). Zatížení konstrukcí – část 1-1: Obecná 

zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a užitní zatížení pozemních sta-

veb a další. 

 

 

6. Standardy pro zelené střechy 

 

Burian a kol. (2016) prostřednictvím své publikace uvádí vůbec první ucelené 

standardy týkající se zelených střech. Standardy čerpají ze zahraničních norem 

obdobného zaměření. Na jeho publikaci se podílelo 16 odborníků z různých 

oblastí týkající se zelených střech. Tyto standardy stručně popisují jejich 

funkce a působení, ucelují terminologii, dělí zelené střechy a uvádí požadavky 

na konstrukce. Dále pak uvádí požadavky na jednotlivé vrstvy vegetace. Závě-

rečná část pojednává o dokončovací péči.  

Další zmínku o standardech pro Českou republiku nabízí Dostal a kol. 

(2017), který uvádí například uznávanou směrnici FLL, která v Německu tvoří 

závazný standard pro navrhování, realizaci a údržbu zelených střech. Dalšími 

důležitými standardy, které posloužily pro tvorbu českých standardů, je švý-

carská norma SIA 312, rakouská norma Ö-NORM B 2501 nebo britská norma 

GRO Code. 

 

7. Certifikace pro zelené střechy 

 

V posledních letech jsou certifikace budov velmi oblíbeným prostředkem, jak 

prokázat, že daná budova splňuje požadavky na kvalitu materiálů a zejména 

pak požadavky z oblasti udržitelnosti.  

Tyto certifikace jsou pro komerční stavby dobrovolné a ve své podstatě 

fungují jako transparentní důkaz kvality. Nicméně například v Německu nebo 

v USA jsou povinné pro budovy financované z daní. Co se týče hodnocení, liší 

se podle toho, zda se jedná o novou budovu či existující budovu. Nejznáměj-

šími a ve světě nejvíce používanými certifikacemi jsou BREEAM, LEED či DGNB 

(Technický deník, 2014). 

Zelené střechy mohou pomoci získat budově extra kredity při posuzování 

všech uvedených certifikací. Docílí toho díky svým pozitivním přínosům pro 

budovu a její okolí. Například u certifikace BREEM můžou zelené střechy za-

působit v otázkách snižování emisí CO₂, snižování environmentálního dopadu, 

tepelné izolace nebo zvyšování ekologické hodnoty zastavěného území, pro-

tože BREEM hodnotí budovy podle splnění kritérií nad rámec místních staveb-

ních zákonů a vyhlášek. V případě certifikace LEED se jedná o podobné oblasti 

rozšířené o kategorii hospodaření se srážkovou vodou. Zde je další potencio-

nální prostor pro zvýšení kreditů díky zeleným střechám. Poslední certifikace 

DGNB dokáže zelené střechy ocenit například v kategorii mikroklimatu či vyu-

žití plochy pozemku (Dostal a kol., 2017, str. 14) 
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2.5 Formy podpory zelených střech 

Zelené střechy lze zcela jistě označit za předmět veřejného zájmu. Již kapitola 

2.3.5 pojednávala o jednotlivých benefitech, které stojí za pozornost nejen 

soukromých majitelů objektů, ale i veřejné správy. Zelené střechy, jakožto po-

zitivní externality, by neměly být opomíjeny napříč jednotlivými úrovněmi 

podpory (národní a komunální), a proto se jim věnuje tato kapitola. Zároveň 

uvádí konkrétní nástroje pro podporu zelených střech (viz Tabulka č. 3).  

 
Tabulka 3 - Druhy podpory zelených střech 

Forma podpory/ 

Dimenze veřejné 

správy 

Přímá Nepřímá 

Národní 
Dotační programy 

(2.5.1) 

Legislativa v oblasti ži-

votního prostředí  

Komunální 
Finanční příspěvky na 

realizaci (2.5.2) 

Úlevy a slevy (2.5.4)                                      

Plánování a povolování 

výstavby (2.5.3) 

 

Zdroj: DOSTAL Pavel a kol. Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech. Brno: Svaz zakládání a údržby 

zeleně, 2017, str. 15, upraveno 

 

Popis tabulky 

Jednotlivé nástroje pro podporu zelených střech jsou barevně odlišeny podle 

toho, zda se jedná o motivační opatření či regulační opatření. Zelenou barvou 

jsou zvýrazněna opatření, která mají motivační charakter (dobrovolné, spíše 

investora odměňují). Naopak červenou barvou jsou zvýrazněna opatření, která 

mají regulační charakter (spíše nařizují). (Dostal a kol. 2017, str. 15) 

 

Kategorie nástrojů 

Podle formy podpory popisuje Dostal a kol. (2017) jednotlivé kategorie násle-

dovně: 

 přímá – jedná se o finanční pobídky ve formě dotace nebo příspěvku, 

které mohou mít podobu fixní částky nebo částečného krytí nákladů. 

Patří sem i odborné poradenství; 

 

 nepřímá – vymezení směru politiky na místní i národní úrovni, vytváření 

podmínek pro rozvoj zelených střech. 

 

Zbylé dvě kategorie lze popsat tímto způsobem (dle Dostal a kol., 2017):  

 národní – hlavním úkolem je umožňování rozvoje zelených střech. Na 

této úrovni dochází k tvorbě legislativních a finančních podmínek. Dále 
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tzv. politická vůle, která svěřuje výkonné pravomoci nižším samospráv-

ním celkům (kraje, města a obce). Fungují zde i přímé dotační programy; 

 

 komunální – poslední forma podpory je vykonávána s ohledem na 

místní možnosti a priority. Na komunální úrovni se setkáváme s bližším 

vztahem k praxi, díky kterému je možné zacílit podporu přesněji, rychleji 

reagovat a komunikovat s místními občany.  

 

Více informací o jednotlivých nástrojích uvedených v tabulce nabízí následující 

podkapitoly.  

2.5.1 Dotační programy 

V případě dotačních programů na národní úrovni v prostředí ČR považuji za 

nejdůležitější zmínit program Nová zelená úsporám (NZÚ), který se vztahuje i 

na zelené střechy. Tento program tedy podporuje nejen technické prostředky, 

ale i přírodě blízká opatření. Ozeleněné střechy jsou tímto programem podpo-

rovány, pokud jsou realizovány současně s některým opatřením, které spadá 

do podporované podoblasti. Všeobecně jsou podporovány zejména exten-

zivní zelené střechy (konkrétně typy disponující nejméně 5 druhy trvale udrži-

telných rostlin a mocností souvrství min. 8 cm). V případě intenzivních zele-

ných střech dojde k podpoře pouze v momentě, kdy je závlaha zajištěna z ji-

ného zdroje než z veřejné vodovodní sítě. Dále je třeba kvalitativně splnit po-

žadavky již uvedených a citovaných Standardů (Burian, 2016) vydaných SZÚZ. 

Konkrétně – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu – Vegetační sou-

vrství zelených střech. Pokud dojde ke splnění všech uvedených podmínek, je 

uživateli vyplacena částka 500 Kč/m². V rámci programu mohou být podpo-

řeny rodinné domy i bytové domy (Dostal a kol., 2017, str. 15). 

 

Dotační programy na národní úrovni mají spoustu významných výhod, ale i ne-

výhod. Ukázku nejdůležitějších z nich nabízí níže uvedená Tabulka č. 4. 

 
Tabulka 4 - Výhody a nevýhody dotačních programů na národní úrovni 

 

Zdroj: DOSTAL Pavel a kol. Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech. Brno: Svaz zakládání a údržby 

zeleně, 2017, str. 16, upraveno 

Výhody Nevýhody 

Přímý signál o politické vůli pod-

porovat zelené střechy 

Přetížení admin. Pracovníků a zpomalení 

procesu vyhodnocování žádostí 

Stejné kvalitativní podmínky pro 

zelené střechy kdekoliv v ČR 
Centrální pravidla vs. lokální priority 

Přehled o rozsahu podpořených 

zelených střech 

Odrazení zájemců kvůli vysokým admin. 

nárokům 
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2.5.2 Finanční příspěvky na realizaci 

Pokud hovoříme o přímé formě finančních nástrojů, mohou mít podobu dotací 

nebo příspěvků. Podstata těchto prvků finanční podpory je založena na kom-

penzaci dodatečných nákladů vzniklých majiteli, pokud se rozhodne pro reali-

zaci zelené střechy místo střechy tradiční. Tyto přímé finanční pobídky nejvíce 

využívají majitelé rodinných domů či bytových jednotek (Dostal a kol., 2017, 

str. 16). 

Schmidt (2000) zmiňuje berlínský program ozeleňování vnitrobloků, který 

probíhal mezi lety 1983 – 1996. Jedná se o jeden z nejstarších programů to-

hoto typu. Jeho cílem byla podpora ozeleňování střech, dvorů a fasád, a tím tak 

zlepšit kvalitu životního prostředí rezidentů a městské mikroklima. V té době 

byl 1 m² průměrně podpořen 19,10 €. Celkově bylo programem financováno 

54 ha zeleně za celkovou částku 16,5 mil. €. 

Dle Dostala a kol. (2017) jsou finanční příspěvky zpravidla vázány na kva-

litativní úroveň střechy nebo doslovně s dodržením příslušných technických 

norem nebo standardů. I zde většinou platí, že je-li zelená střecha vyžadova-

nou součástí objektu, nemůže být zároveň dotována. Další významnou skuteč-

ností, která může ovlivnit výši příspěvku, je určení, zda se jedná o realizaci zcela 

nové zelené střechy nebo o rekonstrukci stávající střechy. Zpravidla je příspě-

vek vyšší, pokud se jedná o nově založenou zelenou střechu. Důvodem je 

snaha ocenit dobrovolnou volbu majitele. Nejčastější forma podpory je fixní 

částka na 1 m². Vedle fixní částky se také často využívá kompenzace ve výši 

určitého procenta způsobilých nákladů. Většinou v rozmezí 30 – 50 %. Sa-

motné vyplacení příspěvků pak lze provést jednorázově (vázáno na dokončení 

střechy) nebo může být vyplaceno po částech (např. 60 % po dokončení stře-

chy a zbylých 40 % až po uchycení první vegetace na střeše). Dělené vyplácení 

příspěvku klade vysoké nároky na úřady, protože s sebou přináší zvýšenou 

frekvenci kontrol provedení zelený střech.  

Následující Tabulka č. 5 shrnuje základní výhody a nevýhody přímých fi-

nančních nástrojů dle Ngana (2004, str. 20). 

 
Tabulka 5 - Výhody a nevýhody přímých finančních nástrojů 

Výhody Nevýhody 

Mohou být přizpůsobeny jakémuko-

liv cíli (snížení prašnosti, hlučnosti, 

biodiverzita) 

Zelené střechy nebudou prioritní ob-

lastí veřejného zájmu - existence ob-

lastí většího místního významu 

Dobrovolné jednání majitelů Omezený rozpočet na podporu 

Umístění zeleně do oblastí, kde by 

jinak byla realizaci zeleně příliš ná-

kladná 

Riziko příliš vysokého čerpání veřej-

ných financí 

Zdroj: NGAN, G. Green Roof Policies: Tools for Encouraging Sustainable Design. Vancouver: British Columbia So-

ciety of Landscape Architects, 2004, str. 20, upraveno 
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2.5.3 Plánování a povolování 

Vedle již zmíněných možností podpory na národní úrovni, má zdaleka největší 

vliv na podporu místní politika. Obecní úřady, městské úřady a úřady měst-

ských částí mají nejbližší vztah k obyvatelům a znají nejlépe místní priority 

v oblasti životního prostředí a celkové výstavby. Zároveň jsou schopny v krát-

kém časovém horizontu přijímat různá účinná politická opatření (např. sta-

vební předpisy, vyhlášky, územní plán nebo strategie), která se promítají do 

povolovacích procesů. Většina těchto opatření má spíše regulativní funkci. 

Nicméně v praxi lze nalézt i menší motivační opatření. Místem, kde se nejčas-

těji požadavky na zelené střechy vyskytují, jsou územní plány. Přímo v plánech 

jsou specifikovány lokality, budovy a typy střech, kde je třeba počítat s realizací 

zelené střechy. Ovšem samotné odůvodnění pro volbu zelené střechy může 

mít různý charakter v závislosti na požadovaných účincích střechy. Dále mohou 

požadavky taxativně určovat typy vegetace, délku údržbu, množství odtoku 

srážkové vody a další specifikace. Velmi často se využívá tzv. „koeficientů ze-

leně“ či „zelených koeficientů“. Například koeficienty GDF (Green Density 

Factor) a GCF (Green Cooling Factor) nebo berlínský BAF koeficient (Biotope 

Area Factor). Každý z uvedených koeficientů počítá s odlišnými poměry. Neo-

pomenutelných způsobem zvýhodňování objektů se zelenými střechami je je-

jich upřednostňování před ostatními projekty, které tento prvek neobsahují, ve 

fázi získávání stavebního povolení. Například v Chicagu tamní vedení města 

k takovému kroku přistoupilo a „zeleným“ projektům zkrátilo stavební řízení až 

na polovinu - záleželo, kolik žádoucích prvků daný projekt obsahoval (Dostal a 

kol., 2017, str. 17 – 18). 

 

Přehled nejdůležitějších výhod a nevýhod nabízí následující Tabulka č. 6 (dle 

Dostal a kol., 2017). 

 
Tabulka 6 - Výhody a nevýhody nástrojů plánování a povolování výstavby 

 

Zdroj: DOSTAL Pavel a kol. Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech. Brno: Svaz zakládání a údržby 

zeleně, 2017, str. 18, upraveno 

Výhody Nevýhody 

Snadnost opatření z hlediska zave-

dení 

Obtížné zavést v již zastavěných ob-

lastech 

Vysoká účinnost v oblastech s novou 

výstavbou 

Nevhodnost zelených střech z ohle-

dem na ráz obce 

Vhodné, pokud rozpočet nedokáže 

nabídnout přímou finanční podporu 

Zvýšení nákladů pro developera nebo 

stavitele 
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2.5.4 Úlevy a slevy 

Posledním nástrojem podpory jsou různé typy úlev z poplatků a slevy. Ve své 

podstatě jsou významným motivátorem pro podporu zelených střech. Mají 

dobrovolný a motivační charakter. Jejich cílem je nalákat na výhodnější pod-

mínky, pokud se zájemce rozhodne realizovat opatření, která odpovídají stra-

tegickým cílům v dané oblasti. Asi nejznámější možností podpory je sleva na 

dani z nemovitosti. Taková sleva může být nabídnuta např. při vybudování ur-

čitého procenta zelených střech. Co se týče odůvodnění takové slevy, jde pře-

devším o snižování objemu odvedené srážkové vody. Zájemci může být po-

skytnuta sleva na dani v rozmezí 10 – 30 %. Samotná částka je fixní a lze rozli-

šovat různé typy zeleně. Zároveň může být sleva poskytována buď po dobu 

několika let, nebo najednou v plné výši daně. Tento typ podpory lze použít pro 

rezidenční i komerční výstavbu. Naopak slevy nelze využít v případě stavby, 

která musí zelenou střechou disponovat ze zákona. Takový systém podpory 

funguje např. v americkém Portlandu (Dostal a kol., 2017, str. 18). 

Dostal a kol. (2017) dále doplňuje, že častější formou podpory je úleva na 

stočném poplatku. Aby mohlo být toto zvýhodnění aplikováno, je třeba rozdě-

lit poplatek za vodu na část vodného a stočného. V České republice toto roz-

dělení existuje, ale v rámci stočného poplatku už bohužel neexistuje další dě-

lení na odpadní a srážkovou vodu. V našem prostředí zákon předpokládá, že 

do kanalizace odteče stejné množství vody, jako bylo přivedeno. Zároveň na 

odpadním potrubí zpravidla nenajdeme průtokové měřáky. Reálný poměr je 

ovšem velmi nevyrovnaný. S přibývajícím počtem zastavěných ploch také při-

bývá množství vody odváděné do kanalizace. Riziko přináší i přívalové deště, 

které znamenají silný nápor na kanalizace. 

Zde se nabízí prostor pro změnu. Řešením by mohlo být poskytování 

úlevy z části stočného poplatku majitelům nemovitostí, kteří srážkovou vodu 

zadržují díky zeleným střechám.  

Této změně se již věnoval Ngan (2004) a vyjádřil nejdůležitější výhody a 

nevýhody takového opatření (viz Tabulka č. 7). 

 
Tabulka 7 - Výhody a nevýhody úlev na stočném poplatku 

Zdroj: NGAN, G. Green Roof Policies: Tools for Encouraging Sustainable Design. Vancouver: British Columbia So-

ciety of Landscape Architects, 2004, upraveno 

Výhody Nevýhody 

Dobrovolnost 
Možné admin. náklady kvůli evidenci 

poplatků 

Jednoduchost 
Tlak ze strany měst a obcí na vlast-

níky nemovitostí 

Snadná integrovanost do pro-

blematiky hospodaření s vodou 

Provozovatelé kanalizací budou 

proti 

Funkčnost ve starých i nových 

zástavbách 

Potřeba sledování účinnosti opat-

ření na kanalizační infrastrukturu 
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2.6 Příklady realizovaných zelených střech 

Tato kapitola prostřednictvím několika dalších podkapitol stručně seznamuje 

s významnými objekty, které disponují zelenou střechou. V první podkapitole 

čtenáři poskytuje pohled a stručný popis vůbec první realizované zelené stře-

chy na území ČR. V další podkapitole seznamuje s významnou institucí pro ob-

last zelených střech, a to se Svazem zakládání a údržby a zeleně (SZÚZ). V ne-

poslední řadě popisuje i uznávanou soutěž Zelená střecha roku, kterou orga-

nizuje rovněž SZÚZ. 

 

2.6.1 Zámek Lipník nad Bečvou 

Důvodem výběru právě tohoto zámku byl fakt, že v jeho areálu nalezneme nej-

starší střešní zahradu v České republice. Samotný zámek vznikl v 16. století, ale 

až novoklasická přestavba v 60. letech 19. století přinesla proměnu terasy na 

střeše bývalých stájí západního dvorního křídla ve střešní zahradu. Za onou 

historicky první „zelenou střechou“ stojí zahradník Ferdinand Wenzl a stavitel 

Josef Ziak. Střešní zahrada má nyní rozlohu 600 m² (Olšavský, 2012). Aktuální 

podobu střešní zahrady ilustruje Obrázek č. 8 uvedený níže. 

 
Obrázek 8 - Zámek Lipník nad Bečvou 

 

Zdroj: Stavební komunita, 2012. Dostupné z: http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/zelene-strechy-histo-

rie-a-jejich-vyznam 
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2.6.2 Střešní zahrada tenis hotelu Vitality 

Jako druhý příklad využití zelených střech jsem si vybral čtyřhvězdičkový tenis 

hotel Vitality, který se nachází ve Vendryni v podhůří Těšínských Beskyd. Důvo-

dem výběru bylo, mimo jiné, umístění na 1. místě v soutěži Zelená střecha 

roku2, kterou každoročně pořádá Svaz zakládání a údržby a zeleně (zkr. SZÚZ). 

 

Bližší informace o projektu: 

 

Plocha: 994 m² 

 

Autoři projektu: Ing. Rudolf Klus a kolektiv firmy SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, 

s.r.o. 

 

Realizace: SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o. 

 

Generální dodavatel stavby: Strojírny a stavby Třinec, a.s. 

 

Investor: TENIS HOTEL VITALITY, a.s. 

 

Termín realizace: 6/2011–7/2011 

 

Popis objektu: 

 

Svaz zakládání a údržby zeleně (2020) v detailním popisu tohoto projektu 

uvádí, že se tato zelená střech konkrétně nachází na budově wellness centra 

hotelu. Celá podoba zelené střechy je viditelná z hotelových pokojů. Součástí 

zelené střechy jsou 3 terasy, které jsou navzájem propojeny prostřednictvím 

chodníků. 

Dle SZÚZ (2020) má celé dílo evokovat propojení výtvarného pojetí za-

hrady se symbolikou tenisu. Dominantou střechy jsou traviny, které svým po-

hybem znázorňují dynamiku tenisu. Neodmyslitelnou součástí jsou pěší ko-

munikace. Pro jejich realizaci bylo vybráno nerezové pletivo, kdy tvary jednot-

livých porostů bylin připomínají tenisovou raketu. Atypickou součástí je mlžící 

systém, který zajišťuje vizuální efekt a celkově zpříjemňuje a osvěžuje pobyt 

na terase. Nejdůležitější funkcí celé zeleně na terase je značné zlepšování mi-

kroklimatu v blízkých hotelových pokojích.  

 

                                                   

 

 
2 Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s možností ozeleňování střech a stěn budov a jiných 

stavebních konstrukcí jako součásti udržitelné výstavby, ochrany životního prostředí a návratu zeleně do sídel. Soutěž 

je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. 
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Obrázek 9 - Pohled na střešní zahradu hotelu 

 

Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně, 2020. Dostupné z: https://www.zelenestrechy.info/green-roof/de-

tail/17#pid=5 

 

 

Obrázek 10 - Atypický mlžící systém 

Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně, 2020. Dostupné z: https://www.zelenestrechy.info/green-roof/de-

tail/17#pid=1 
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2.6.3 Další realizované projekty na území hl. m. Prahy 

Jelikož se celá má diplomová práce zabývá významnou příměstskou oblastí 

města Říčany, která funguje za přítomnosti silné vazby na hl. m. Praha, rozhodl 

jsem se v této podkapitole uvést dva významné projekty zelených střech rea-

lizovaných na území hl. m. Prahy (viz Tabulka č. 8). 

 
Tabulka 8 - Realizované projekty hl. m. Praha 

Název střechy Main Point Pankrác 
Botanická zahrada hl. 

města Prahy 

Autor projektu 
DAM architekti s.r.o., TERRA 

FLORIDA v.o.s. 

Ateliér AND, Ing. Arch. M. 

Hůla 

Zhotovitel 
PSJ a.s., další zhotovitelé Bo-

tanica - zahradnická firma 
Zahrada Olomouc s.r.o. 

Investor Main Point Pankrác a.s. 
Botanická zahrada hl. 

města Prahy 

Rok dokončení 2018 2014 

 

Zdroj: Svaz zakládání a údržby zeleně, 2020, upraveno. Dostupné z: https://www.zelenestrechy.info/green-

roof/detail/49 a https://www.zelenestrechy.info/green-roof/detail/14 

 

V případě Main Point Pankrác se jedná o nájemní administrativní komplex 

tzv. Pankráckého pentagonu. Typově zde byla zvolena intenzivní zelená stře-

cha, která slouží jako pobytový prostor pro nájemce (relaxace, neformální me-

etingy, práce venku, konzumace jídla nebo speciální akce). Celá zelená střecha 

slouží jako tzv. „pátá fasáda“ (SZÚZ, 2020a). 

Naopak areál Botanické zahrady hl. města Prahy neslouží k nájemním 

účelům, nýbrž široké veřejnosti. Důvodem výběru této lokality byla ambice po-

ukázat na možnosti širokého využití konstrukce zelených střech. Lze je nalézt 

na soukromých i veřejných budovách. Konkrétně v areálu Botanické zahrady 

hl. města Prahy bychom jí nalezli na administrativní budově (SZÚZ, 2020b). 

Vedle Botanické zahrady hl. města Prahy a Main Point Pankrác lze vyjme-

novat další významné objekty disponující extenzivní či intenzivní zelenou stře-

chou. Mezi ně patří: extenzivní zelená střecha na Úřadu vlády České repub-

liky, Vnitroblok Andels Hotel či Administrativní budova Vinohradská 230 a.s. 

(SZÚZ, 2020c). 
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3 Analýza města Říčany 

Úvodní kapitola praktické části práce se zabývá zejména popisnou částí. Nej-

prve pojednává o základní charakteristice analyzovaného města Říčany, aby 

čtenáře uvedla do problematiky a nastínila výchozí situaci před samotnou ná-

vrhovou částí. Nedílnou součástí je ukázka již realizovaných projektů týkajících 

se zelených střech na území města. Dále rovněž uvádí projekty připravené 

k budoucí realizaci.  

 

3.1 Základní charakteristika  

Základní informace:  

město Říčany 

Masarykovo náměstí 53/40, 

251 01 Říčany 

IČO: 00240702 

DIČ: CZ00240702 

 

(Město Říčany, 2020) 

 

Typ sídla: Město 

ZUJ (kód obce): 538728 

NUTS2: CZ02 - Střední Čechy 

NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj 

LAU 1 (NUTS 4): CZ0209 - okres Praha-východ 

LAU 2 (NUTS 5): CZ0209538728 

Obec s rozšířenou působností: Říčany 

Katastrální plocha (ha): 2 581 

Nadmořská výška (m n. m.): 341 

První písemná zpráva (rok): 1 289 

 

(RIS, 2020) 

 

Počet obyvatel: 16 532 obyvatel, z toho 8 547 žen a 7 985 mužů (údaj k 1. 1. 

2019) 

 

Katastrální území města Říčany: Jažlovice, Kuří u Říčan, Pacov u Říčan, Říčany-

Radošovice, Říčany u Prahy, Strašín u Říčan, Voděrádky 

 

Zeměpisné souřadnice:  49°59′30″ s. š., 14°39′16″ v. d. 

 

(Město Říčany, 2020a) 
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3.1.1 Symboly města 

Město Říčany disponuje standardní výbavou symbolů, a to znakem a vlajkou. 

V případě znaku nabízí dvě možné varianty.  

Oba základní reprezentativní symboly vyobrazuje níže uvedený Obrázek 

č. 11 a Obrázek č. 12. 

 
Obrázek 11 - Znak města Říčany 

Varianta 1    Varianta 2 

 

Zdroj: MĚSTO ŘÍČANY, 2020. Dostupné z: https://info.ricany.cz/mesto/znak-mesta-ricany 

 
Obrázek 12 - Vlajka města Říčany 

 

Zdroj: RIS, 2020. Dostupné z: https://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/538728-ricany 

 

Vedle standardních symbolů využívá město Říčany od roku 2013 jednotného 

grafického stylu, který zahrnuje logo, značku, slogan a grafiku webových strá-

nek. Celý vizuální styl je založen na typickém českém písmenu „Ř“, a proto 

nový slogan doslovně zní: „Řekni Říčany“ (viz. Obrázek č. 13). Myšlenka vychází 

z faktu, že město Říčany je největším městem na světě začínajícím na písmeno 

Ř. Součástí nového jednotného stylu je základní a doplňkové písmo. Všechny 

prvky jsou zaneseny do grafického manuálu, který uvádí povolené barevné 

mutace, varianty loga, ochrannou zónu, konstrukci loga a nepovolené varianty 

loga. Vítězem veřejné soutěže se stala společnost 2oom s.r.o. z Pardubic a cel-

kové náklady na nový vizuální styl byly ve výši 85 708 Kč včetně DPH (Město 

Říčany, 2013). 
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Obrázek 13 - Logo, logotyp a slogan města Říčany 

1.    2. 

 

3. 

 

Zdroj: MĚSTO ŘÍČANY, 2013, upraveno. Dostupné z: https://info.ricany.cz/mesto/logo-mesta-ricany 

 

Vítězný návrh pracuje výhradně se zelenou barvou, což byla novinka pro město 

Říčany. Důvodem bylo poukázání na charakter města. Říčany jsou prezento-

vány i vnímány jako zelené město na okraji velké Prahy. Zároveň je branou do 

přírody, na venkov a do oblasti outdorových aktivit v rámci „Ladova kraje“. Do 

budoucna jsou připraveny i modré varianty vizuálu (Město Říčany, 2013a). 

 

3.1.2 Orgány města 

Mezi základní orgány města patří: 

1. Zastupitelstvo města Říčany 

2. Rada města Říčany 

3. Starosta 

4. 1. místostarosta 

5. 2. místostarosta 

 

Zastupitelstvo města Říčany tvoří 21 zastupitelů, kteří byli zvoleni ve volbách 

do Zastupitelstva města Říčany konaných dne 5. a 6. 10. 2018. Rada města Ří-

čany má 7 členů. Starostou města byl zvolen pro volební období 2018-2022 

Mgr. Vladimír Kořen. Svou funkci vykonává jako uvolněný. 1. místostarostou 

byl zvolen Ing. David Michalička a 2. místostarostkou byla zvolena Mgr. Hana 

Špačková. Dalšími důležitými orgány města jsou komise rady města Říčany. 

Mezi ně patří například školská komise, dotační komise nebo mediální komise 

(Město Říčany, 2020) 

Organizační strukturu města Říčany nejlépe vystihuje schéma na násle-

dující straně (viz. Obrázek č. 14).  
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Obrázek 14 - Organizační struktura města Říčany 

Zdroj: MĚSTO ŘÍČANY, 2020a. Dostupné z: https://info.ricany.cz/mesto/povinne-zverejnovane-informace 
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3.1.3 Strategický plán města – SWOT analýza 

Pro bližší představu o výchozí situaci a uvedení čtenáře do problematiky jsem 

prostudoval i strategický plán města Říčany. Nejvíce mě zajímala analytická 

část strategického plánu, a proto uvádím, prostřednictvím této podkapitoly, 

klíčový závěr, kterým je SWOT analýza města Říčany. Její význam spatřuji i 

v možnosti odhalení příležitostí, které město nabízí. Zelené střechy jsou vý-

znamnou příležitostí pro mnoho měst ČR. Pokud by město Říčany spatřovalo 

jejich oblast působení jako vhodnou příležitost, dala by se očekávat vyšší míra 

možné podpory realizace. Naopak, pokud by takovou „zelenou“ oblast město 

cítilo jako hrozbu, změnilo by to další formulaci mých návrhů. Z těchto důvodů 

jsem se rozhodl pro uvedení vypracované analýzy do úvodní charakteristiky 

města, respektive nastínění výchozí situace pro jednotlivé návrhy.  

Celá analýza vznikala ve spolupráci expertního týmu zpracovatele a členů 

Řídící skupiny. Město Říčany tak svou SWOT analýzu nezadávalo v plném roz-

sahu k externímu zpracování, ale ani nepřikročilo k čistě internímu zpracování. 

V první fázi byly jednotlivé položky SWOT analýzy definovány expertním ná-

vrhem zpracovatele a následně upraveny členy Řídící skupiny, aby výsledná 

podoba představovala průsečík názorů obou skupin. Konkrétně se ze strany 

členů Řídící skupiny jednalo o vypuštění či přidání nových položek. U některých 

položek byly provedeny jen menší formulační úpravy. Finální strukturu analýzy 

SWOT města Říčany lze označit za celkem optimistickou. Dokládá to celkový 

počet jednotlivých výroků v rámci daných položek (SWOT). Pro finální verzi 

analýzy bylo identifikováno (SWOT analýza města Říčany, 2020, str. 1): 

 

 9 silných stránek X 7 slabých stránek 

 9 příležitostí X 7 hrozeb 

 

SWOT analýza města Říčany (2020) nabízí zajímavé porovnání expertního po-

hledu s názorem Řídící skupiny na jednotlivé výroky SWOT analýzy. Zatímco 

expertní názor je pohledem zvenku, založený na studiu dostupných informací 

a jejich relativizaci při srovnání města Říčany s jinými městy, pohled Řídící sku-

piny je založen na znalostech a zkušenostech obyvatel města. Lze tedy říci, že 

je „místní“ pohled více subjektivní, ale pro další rozhodování má bezesporu 

větší váhu než expertní názor, protože odráží mínění zástupců místní komu-

nity, která bude strategický plán realizovat. Naopak velká míra shody mezi 

místním pohledem a expertním názorem panovala v oblasti silných stránek 

města Říčany. Nedocházelo k žádným významným pozměňovacím návrhům. 

V případě slabých stránek nesouhlasili členové Řídící skupiny s výrokem ex-

pertního týmu o omezených možnostech prostorového rozvoje v důsledku ka-

pacitních limitů technické infrastruktury. Dále výrok zmiňoval limity, které ne-

mohou být významně ovlivněny rozhodováním města (např. ochranná pásma 

nadregionální dopravní infrastruktury). Řídící skupina tedy nevidí územní ex-

panzi města Říčany jako významný problém, respektive jako slabou stránku. 
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Spíše než územní expanzi, cítí členové Řídící skupiny jako hrozbu nezvládnu-

tou stavební expanzi. S tím souvisí i identifikace příležitosti z jejich strany – 

pořízení regulačních plánů. Neshoda panovala v oblasti cestovního ruchu a 

jeho potenciálu pro město Říčany. Expertní názor vyjadřoval souvislost s mar-

ketingovou značkou „Ladův kraj“ a fungování svazku obcí na tomto území. 

V otázkách možných hrozeb nesouhlasili členové Řídící skupiny s možnou ztrá-

tou politické samostatnosti. Expertní tým zpracovatele v tomto bodě zmiňoval 

integraci s hlavním městem Prahou.  

 

Finální verzi SWOT analýzy města Říčany uvádí následující přehled (SWOT ana-

lýza města Říčany, 2020, str. 2): 

 

Silné stránky 

 

 Atraktivní geografická poloha, 

 Úroveň vzdělanosti obyvatelstva, 

 Kvalitní krajinné zázemí města – především na východě a severu města, 

 Vysoká míra podnikatelské aktivity obyvatel města, 

 Kvalitní bydlení (vysoký podíl RD na domovním fondu), 

 Široká nabídka pracovních míst – nízká míra nezaměstnanosti, 

 Pozitivní naladění obyvatel, 

 Silná obslužná funkce vůči zázemí města, 

 Uspokojivé zásobování vodou, plynem a elektřinou, 

 

Slabé stránky 

 

 Špatná kvalita místních komunikací, 

 Extrémní dopravní zátěž území, 

 Architektonický vzhled většiny místních částí, 

 Nedostatečná kapacita mateřských a základních školských zařízení, 

 Jednotná kanalizace, 

 Špatný stav vodních toků, 

 „Zaplevelení“ krajiny chatovou výstavbou, 

 

Příležitosti 

 

 Zlepšení železničního napojení na Prahu, 

 Zpřístupnění rozvojových oblastí města železniční dopravou, 

 Image „zeleného města“, 

 Zalesnění okolí města, 

 Pořízení Regulačních plánů pro exponovaná území města, 

 Zlepšování demografické a sociální struktury přistěhovalectvím do 

města, 
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 Spolupráce městské správy s místními podniky, 

 Růst obslužného významu pro (rozvíjející se) jihovýchodní zázemí Prahy, 

 Rozvoj cestovního ruchu v rámci DSO Ladův kraj, 

 

Hrozby 

 

 Rizikové zásobování vodou, 

 Kolaps silniční dopravy v Říčanech, 

 Nedostatečná kapacita ČOV a kanalizačních sítí, 

 Sociálně konfliktní růst počtu obyvatel města migrací, 

 Vznik urbanistické bariéry města v podobě modernizovaného želez-

ničního koridoru, 

 Ztráta sociálních vazeb k městu v důsledku nadměrné vyjížďky,  

 Nezvládnutá stavební expanze města.  

 

V uvedeném přehledu finální podoby SWOT analýzy města Říčany jsem tučně 

zvýraznil oblasti, kterých se zelené střechy dotýkají nebo do nich přímo spa-

dají. Konkrétně jsem díky studii analýzy odhalil 10 významných položek, které 

lze uvažovat při možné realizaci zelených střech. Například v sekci slabých 

stránek by zelené střechy výrazně pozdvihly uvedený architektonický vzhled 

většiny místních částí. Dále by svými funkcemi (pohlcování CO₂, snižování praš-

nosti a další) přispěly k potlačení důsledků extrémní dopravní zátěže. Díky své 

schopnosti zadržování dešťové vody by rovněž dopomohly ke snižování rizik 

jednotné kanalizace.  

Položky sektoru příležitostí napřímo uvádí dvě oblasti, kam zelené stře-

chy spadají celým svým významem. Město Říčany cítí jako příležitost statut 

„zeleného města“. K získání tohoto statutu jsou zelené střechy prvkem, který 

nemůže být opominut. Případná realizace některé z možností uvedených v ná-

vrhové části práce by k naplnění této příležitosti významně přispěla. Stejně tak 

bod „zalesnění okolí města“ může být částečně naplněn ozeleněním některých 

střech při okraji města. Doplnily by tak samotnou aktivitu zalesňování.  

Konečně v případě hrozeb nacházím silnou vazbu se zelenými střechami 

znovu v otázkách vodohospodářství. Město Říčany vnímá jako hrozbu napří-

klad nedostatečnou kapacitu kanalizační sítě. K snižování pravděpodobnosti 

nastání této hrozby by zelené střechy přispěly svými schopnostmi zadržování 

srážkové vody. Nedocházelo by tak (např. při nastání přívalových dešťů) k nad-

měrnému zatěžování kanalizační sítě. Zároveň mohou být vhodným pomocní-

kem při zásobování vodou. Konkrétně vodou pro zalévání zahrad, veřejných 

prostranství či soukromých pozemků. Svými schopnostmi absorpce spada-

ných srážek a jejich následnému převedení do barelů na dešťovou vodu by 

také výrazně ulevily systému zásobování vodou. Implementace zelené střechy 

by rovněž potlačila hrozbu vzniku urbanistické bariéry při železničním kori-

doru.  
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3.2 Projekty disponující zelenou střechou 

Z důvodu získání přehledu a informací o výchozí situaci na území města jsem 

uskutečnil osobní návštěvu MÚ v Říčanech (konkrétně oddělení investic). Pro-

střednictvím metody rozhovoru vedeným s vedoucí oddělení investic a archi-

tektkou města Říčany jsem získal veškeré potřebné informace o všech realizo-

vaných či do budoucna schválených projektů týkajících se zelených střech. Zá-

roveň mi byla poskytnuta dokumentace ke všem uvedeným projektům. Tuto 

dokumentaci jsem využil k tvorbě jednotlivých podkapitol, které se věnují kon-

krétním projektům. Jedná se o 1 realizovaný projekt a o 2 schválené projekty, 

které budou realizovány v nejbližší době. Mezi tyto projekty patří: 

 

1. Denní stacionář OLGA – dokončen v roce 2015, 

 

2. Dešťový biotop u 3. základní školy u Říčanského lesa – realizace v roce 

2021, 

 

3. Nová budova základní školy, Komenského náměstí – uděleno stavební 

povolení (2019), příprava prováděcí dokumentace. 

 

Bližší informace o všech projektech nabízí následující podkapitoly. 

 

3.2.1 Denní stacionář OLGA 

Obecné informace 

 

Jedná se o vůbec první realizovaný projekt disponující zelenou střechou na 

území města Říčany. Denní stacionář lze označit jako formu sociální služby, 

která je určená seniorům se sníženou soběstačností a potřebou celodenní 

péče. Budova je určena pro denní pobyt 10-14 klientů + 4 klientů v rámci od-

lehčovacích služeb. Novostavba je umístěna na západní část pozemku, kde na-

vazuje na původní budovu „D“ náležící domu s pečovatelskou službou pro se-

niory v ulici Blahoslavova. (Město Říčany, 2014). 

Původním zhotovitelem byla firma GREEN PLACE s.r.o. Samotná výstavba 

započala 28. dubna 2014 a měla trvat pouhých 5 měsíců. Nicméně město bylo 

donuceno v průběhu výstavby přistoupit ke změně zhotovitele, a proto se 

doba realizace prodloužila o více než rok a půl. Důvodem byly značné pro-

blémy s dodržováním plánu a neplnění závazků. Nakonec stavbu dokončila 

firma ATOS s.r.o. Celý projekt byl pokryt vícezdrojově a stál necelých 14 mil. Kč. 

Značná část peněz byla vybrána v rámci sbírky, kdy bylo vybráno více než 9 mil. 

Kč (Říčanský kurýr, 2015). 
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Technický popis objektu 

 

Projekt byl koncipován dle návrhu architekta Jiřího Švehlíka. Dle získané tech-

nické zprávy je budova projektována jako jednopodlažní stavba tvaru C a plní 

požadavky na bezbariérové propojení se stávajícím objektem D na pozemku. 

Povrchová úprava fasád vychází z přírodních materiálů. Pouze propojovací kr-

ček je omítnut. Pro potřeby této práce je důležité zmínit prvek zelené střechy, 

který technická zpráva obsahuje. Střechu popisuje jako plochou, vyspádova-

nou do vnitřních vpustí a hlavně jako vegetační. Konkrétně uvažuje substrát o 

tloušťce 150 mm. Za typ zelené střechy volí variantu extenzivní doplněnou o 

různé druhy travin (Švehlík, 2013, str. 1-2).  

Dva pohledy na denní stacionář nabízí Obrázek č. 15 a Obrázek č. 16. 

 
Obrázek 15 - Denní stacionář (pohled ze zahrady) 

Zdroj: MĚSTO ŘÍČANY, 2014. Dostupné z: https://info.ricany.cz/mesto/denni-stacionar-olga-v-ricanech-se-jiz-

stavi-v-zari-ma-byt-hotovo 

 

Obrázek 16 - Denní stacionář (pohled ze svahu) 

Zdroj: MĚSTO ŘÍČANY, 2016. Dostupné z: https://info.ricany.cz/mesto/denni-stacionar-olga-je-nejlepsi-bezba-

rierovou-stavbou-ve-strednich-cechach-za-rok-2015 
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Projekt denního stacionáře OLGA získal v roce 2015 ocenění nejlepší bezbarié-

rová stavba roku v rámci soutěže Stavba roku střední Čechy (Město Říčany, 

2016). 

 

3.2.2 Dešťový biotop u 3. základní školy u Říčanského lesa 

Tato podkapitola pojednává o prvním zmiňovaném projektu na území města 

Říčany, který je zatím ve fázi plánování a schvalování.  

 

Obecné informace 

 

Dle provedeného rozhovoru s vedoucí oddělení investic jsem se dozvěděl, že 

projekt bude realizován v roce 2021 a celková cena realizace je vyčíslena na 

3,6 mil. Kč bez DPH.  

Projekt vznikl ve spolupráci s Muzeem Říčany a samotnou 3. základní ško-

lou u Říčanského lesa. Namísto betonové dlažby školního dvora by mělo vznik-

nout Botanické centrum, které nabídne unikátní dešťový biotop, arboretum se 

sbírkou domácích druhů dřevin a barevná zahrada. Město Říčany se nyní snaží 

získat finanční prostředky z evropských fondů. Samotný nápad vznikl přímo u 

dětí navštěvující základní školu, kterým chybí místo na relaxování (např. stín 

stromů, místa na sezení nebo hraní). Nápadu se poté ujalo Muzeum Říčany a 

působí jako odborný garant a realizátor. Celý projekt má ambici přesáhnout 

hranici 3. ZŠ a stát se tak využitelným i pro další školská zařízení v okolí (Náš 

region, 2019). 

 

Technický popis objektu 

 

První etapa projektu počítá s arboretem se zahradní učebnou a barevnou herní 

zahradou. Arboretum bude naplněno zejména malou sbírkou domácích druhů 

keřů a stromů. Barevná zahrada by našla své místo v západním sektoru a slou-

žila by k pozorování různých druhů opylovačů, zejména motýlů, a k umístění 

kvetoucích trvalek. Součástí by byl i altán pojmenovaný „Zelený pokoj“ složený 

z popínavých rostlin na své dřevěné konstrukci, nerezových lanech a sítí. Pří-

tomný prudký svah pak pokryjí okrasné trávy. V místech s mírnějším svahem 

by měl vzniknout ovocný sad a květná louka. Jako herní prvek je uvažována 

šestimetrová nerezová skluzavka, která využije zmiňovaného svahu. Veškeré 

další herní prvky jsou navrženy z přírodních materiálů (Náš region, 2019a). 

 

S ohledem na problematiku zelených střech se v tomto případě jedná naopak 

o intenzivní typ, jelikož projekt uvažuje stromy a celou řadu náročnějších dře-

vin, keřů a travin. Dalším prvkem uvažující vegetaci je zmiňovaný altán. Zde se 

jedná spíše o extenzivní variantu. Celý projekt tedy v sobě snoubí prvky inten-

zivních i extenzivních ozeleněných ploch.  
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Níže uvedené Obrázky č. 17 a 18 ilustrují porovnání stávající podoby betono-

vého školního dvora a budoucí ozeleněné podoby.  

 
Obrázek 17 - Dešťový biotop (stávající podoba) 

 

Zdroj: Osobně získané podklady, 2020 

 

Obrázek 18 - Dešťový biotop (ozeleněná podoba) 

Zdroj: Osobně získané podklady, 2020 
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3.2.3 Nová budova základní školy, Komenského náměstí 

Projekt zcela nové základní školy na Komenského náměstí patří mezi nejvý-

znamnější právě probíhající stavby a projekty. Na svých webových stránkách 

mu vedení města dokonce vyhradilo samostatný oddíl. Součástí oddílu je i 

možnost virtuální prohlídky nové školy.  

 

Obecné informace 

 

Vítězným návrhem se stalo dílo z architektonické kanceláře Martina Rusina a 

Martina Freie. Projekt již získal stavební povolení a momentálně čeká na do-

končení prováděcí dokumentace. Radnice města Říčany sdělilo, že výše ná-

kladů je odhadnuta na 250 mil. Kč. Nová budova bude disponovat 18 kmeno-

vými třídami, jídelnou a specializovanými učebnami. Celý komplex vznikne na 

volných pozemcích, kde se nyní nachází nevyužívaná louka. Vedle školních bu-

dov bude součástí areálu také venkovní sportoviště, samostatná tělocvična 

s podzemním parkovištěm a park. Projekt má být financován z programu MŠMT 

určeného na rozšiřování školních kapacit v tzv. prstenci kolem Prahy. Program 

disponuje téměř 1,7 miliardou Kč. Celková dotace má pokrýt až 70 % nákladů 

na projekt. Jelikož půjde o energeticky úspornou budovu, plánuje radnice žá-

dat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Taková dotace může do-

sáhnout výše až 50 mil. Kč a pokrýt max. 30 % celkových výdajů (Archiweb, 

2018).  

 

Technický popis objektu 

 

Samostatnou školní budovu a tělocvičnu nyní odděluje nově vzniklá komuni-

kace. V případě školní budovy se jedná o dva různě vysoké rovnoběžné trakty. 

Mezi těmito trakty se nachází chráněné školní dvory. Jádrem nové základní 

školy je vstupní hala se schodištěm, na kterou navazuje prosklená jídelna ote-

vřená do školního dvora a parku. V projektu Rusina a Freie nenajdeme klasické 

školní chodby, nýbrž tzv. pobytové haly, které se dají využívat i pro neformální 

styl učení. Veškeré nadzemní části jsou tvořeny celodřevěnými konstrukcemi. 

Pouze tělocvična je obložena měděným povrchem. Dřevo dominuje i v případě 

vnitřních prostor. Ke slovu se dostávají i zelené střechy, které zde slouží 

zejména k zachytávání dešťové vody a napomáhají k lepšímu zapadnutí bu-

dovy do přilehlého okolí. Typově se jedná o extenzivní zelené střechy. Nová 

základní škola v Říčanech je navrhována s ohledem na udržitelný rozvoj a po 

svém dokončení bude označena za největší dřevěnou školní budovu v ČR v pa-

sivním standardu (Rusina a Frei, 2020).  

 

Následující vizualizace přináší pohled na školní budovu z prostředí venkovního 

sportoviště a modelovou ptačí perspektivu (viz Obrázek č. 19 a č. 20). 
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Obrázek 19 - Nová základní škola (venkovní pohled) 

 

Zdroj: RUSINA a FREI, 2020. Dostupné z: https://www.rusinafrei.cz/wp-content/uploads/2017/12/RIC_skola-ri-

cany_rusinafrei_od-hriste.jpg 

 
Obrázek 20 - Nová základní škola (ptačí perspektiva) 

 

Zdroj: RUSINA a FREI, 2020. Dostupné z: https://www.rusinafrei.cz/wp-content/uploads/2017/12/RIC_skola-ri-

cany_rusinafrei_axonometrie-593x424.jpg 
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3.3 Vhodné lokality pro realizaci zelených střech 

Na základě osobně provedeného průzkumu a rozhovoru s vedoucí oddělení 

investic města Říčany jsem nejprve vytipoval 10 lokalit, kde by bylo možné a 

žádoucí aplikovat zelené střechy. Jedná se o objekty či pozemky vlastněné 

městem Říčany, ale i o soukromé objekty a pozemky v oblasti působení města 

Říčany. Mezi tyto lokality patří: 

 

1. Skladové haly Jažlovice 

2. Rodinné domy na Krcháru 

3. Contera Park Říčany 

4. Rozestavěná věznice v Kolovratské ulici 

5. Skladové haly Voděrádky 

6. Nádražní budova a přilehlé okolí 

7. Osada Pacov 

8. Klubovna Strašín 

9. Budova MÚ na Komenského náměstí 

10. Rodinné domy v Radošovicích 

 

Před samotnou analýzou jednotlivých lokalit jsem zvážil důležité kritérium, 

které by měly vhodné lokality splňovat. Jedná se o kritérium – míra celospole-

čenského užitku, respektive míra užitku pro obyvatele Říčan. Vybrané lokality 

by měly vykazovat co největší užitek pro co největší skupinu obyvatel města 

Říčany. Některé vytipované lokality jsou čistě soukromého ražení a vykazují 

nevýznamnou míru pozitivního užitku pro obyvatelstvo Říčan, a proto byly vy-

řazeny. Zároveň jsem před tímto krokem zvažoval i samotné téma práce. Jedná 

se o návrh strategie využití zelených střech pro město Říčany, nikoliv například 

pro jednotlivé majitelé rodinných domů, a proto se dále analytická část práce 

zabývá pouze lokalitami, které jsou ve výčtu tučně zvýrazněny. 

 

S ohledem na téma práce a prvotní třídící kritérium je prostřednictvím dalších 

podkapitol provedena analýza 5 nejvhodnějších lokalit.  

. 

3.3.1 Skladové haly k. ú. Jažlovice 

První vhodnou lokalitou by mohly být skladové haly, které se nachází v bezpro-

střední blízkosti katastrálního území Jažlovice spadajícího pod správu města 

Říčany. Jedná se o uskupení velkých skladových hal, které navíc protíná dálnice 

D1. Skladové haly využívá mnoho českých i zahraničních firem. Při pohledu na 

ortofotomapu získanou na Geoportálu Říčany (viz Obrázek č. 21) nenalezneme 

žádnou zelenou střechu či jiný zelený prvek. Jedním z důvodů, proč mohou být 

vhodné pro umístění zelené střechy, je fakt, že všechny skladové haly mají plo-
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chou střechu, což je nejvhodnější typ střechy pro ozelenění. Konkrétně exten-

zivní varianta zelené střechy se jeví jako nejrozumnější řešení, protože nevy-

žaduje tak náročnou údržbu v porovnání s intenzivní zelenou střechou. Dalším 

významným faktorem je i cena zeleně pro extenzivní zelené střechy, která je 

výrazně nižší. V areálu skladových hal není příliš prostoru a vhodné zázemí pro 

péči o zelenou střechu, což je další fakt hrající pro nenáročnou extenzivní vari-

antu. 

 
Obrázek 21 - Skladové haly Jažlovice 

 

Zdroj: GEOPORTÁL ŘÍČANY, 2020. Dostupné z: https://ricany.gepro.cz/#/ 

 

3.3.2 Contera Park Říčany 

Dalším vhodným objektem pro implementaci zelené střechy by mohl být Con-

tera Park Říčany. Jedná se o moderní průmyslový park situovaný u hlavní sil-

nice Černokostelecká, která je zároveň nejdůležitější komunikací protínající 

město Říčany. Většina dopravy je do města přiváděna právě prostřednictvím 

této komunikace. 

Contera Park Říčany vznikl revitalizací rozlehlého brownfieldu při okraji 

Říčan. Nabízí pro story ve standardu A-Class a poskytuje prostory a zázemí pře-

devším menším a středním podnikům. Zároveň disponuje velmi snadným pří-

stupem na klíčovou dálnici D1. Mezi zákazníky využívající prostory a zázemí 

Contera Parku Říčany například patří: ZOOT, Penta, Swing, Česká pošta, Lego, 

Iceland, Rossmann, Teta a několik dalších firem. Společnost Contera slibuje, že 

po dokončení Pražského okruhu zrealizuje rozšíření stávajících prostor a na-

bídne další prostory a zázemí na strategicky výhodném místě (Contera, 2020). 
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Plán areálu Contera Park Říčany nabízí níže uvedený Obrázek č. 22.  

 
Obrázek 22 - Plán Contera Park Říčany 

Zdroj: CONTERA Management, s.r.o., 2020. Dostupné z: https://cs.contera.cz/contera-park-ricany 

 

Celý areál Contera Park Říčany v sobě zahrnuje 8 budov s celkovou rozlohou 

84 830 m². Šrafované plochy znázorňují dalších 28 550 m² připravených pro 

plánovanou expanzi (Contera Management, 2020, str. 4). 

Jelikož by mohla případná realizace zelené střechy narušit provoz již 

usídlených firem (zelená barva), jeví se jako vhodný prostor pro potenciální ze-

lenou střechu spíše plánované rozšíření. Představu o typu budovaných hal fir-

mou Contera nejlépe ilustrují Obrázky č. 23 a 24 na následující straně. 
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Obrázek 23 - Typologie obchodních hal Contera 1 

 

Zdroj: CONTERA, 2020. Dostupné z: https://cs.contera.cz/contera-park-ricany?pgid=jot7y2na-4e8afb0d-ecf4-

499c-be28-065e46e41b21 

 
Obrázek 24 - Typologie obchodních hal Contera 2 

 

Zdroj: CONTERA, 2020. Dostupné z: https://cs.contera.cz/contera-park-ricany?pgid=jot7y2na-be258a21-7cf4-

4b68-b492-c7a2ee0cfb63 
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I v případě obchodních hal Contera Park Říčany hovoříme o plochém typu 

střech, a proto je případná konstrukce zelené střechy možná a snadno prove-

ditelná. Podobně jako v případě skladových hal Jažlovice bych se přikláněl 

spíše k extenzivní variantě zelené střechy. Opět z důvodu menších požadavků 

na celkovou údržbu a nezbytnou péči o vegetaci. Určitou roli zde hraje i fakt, 

že případný zákazník nové haly by nemusel chtít vynakládat úsilí a finanční 

prostředky na péči o náročnější extenzivní typ zelené střechy. Kladný postoj 

k samotné případné volbě ozelenění střechy lze očekávat i od samotné spo-

lečnosti Contera Management, s.r.o., která haly buduje a následně nabízí svým 

zákazníkům. Důvodem je samotná filozofie firmy uvedená na webových strán-

kách, která doslovně říká:  

 

„Při své činnosti klade společnost Contera důraz na udržitelnost a inovace. 

Naše průmyslové parky budujeme tak, aby v nich život vydržel po generace. 

Architekti navrhují haly na míru požadavkům klientů, přívětivé pro zaměst-

nance a hezké na oko pro kolemjdoucí. Krajináři dotváří exteriéry parků s nad-

standardním množstvím zeleně, abychom vytvořili příjemné prostředí pro naše 

klienty, jejich zaměstnance i návštěvníky parků. To vše odráží zelený kruh v na-

šem logu. Přerušení kruhu na dvou místech pak značí otevřenost, pohyb a dy-

namiku života, vztahů a komunikace.“  (Contera, 2020a) 

 

Ze znění uvedené filozofie lze odvodit, že případný návrh realizace zelené 

střechy by měl být v souladu s činnostmi a směřováním společnosti při budo-

vání nových hal.  
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3.3.3 Rozestavěná věznice v Kolovratské ulici 

Rozestavěná budova v Kolovratské ulici měla původně sloužit jako věznice. Již 

30 let má podobu železobetonového skeletu a hyzdí okraj města Říčany. Pů-

vodním dlouholetým vlastníkem areálu byla Vězeňská služba ČR. V roce 2016 

přešel celý areál pod Úřad zastupování státu ve věcech majetkových. Tímto 

krokem skončilo uvažování o budově jako o věznici. Ve stejném roce navrho-

vala radnice města Říčany, aby v rozlehlých prostorech vzniklo centrum Inte-

grovaného záchranného systému (hasiči, policie a záchranná zdravotnická 

služba) a centrum silniční údržby. Nápad byl založen na příhodném umístění 

areálu v blízkosti budoucího Pražského okruhu. Dále město Říčany usilovalo o 

povodňové opatření za využití izolační zeleně a vybudování cyklostezky 

(Město Říčany, 2016a). 

Koncem letošního února ovšem došlo k výraznému posunu v otázkách 

budoucího využití areálu v Kolovratské ulici. Více než 4 roky byl prostor zane-

dbáván a řešily se komplikované majetkové spory. Vedením města Říčany po-

žadované centrum IZS nakonec vybudováno nebude, protože systém je zajiš-

ťován státem. Nicméně o převzetí majetku projevila zájem Police České repub-

liky. O samotné využívání areálu pak Ředitelství silnic a dálnic ČR. Vedle těchto 

aktérů získalo za 130 000 Kč část pozemků i město Říčany, aby na nich mohlo 

vybudovat již zmiňovanou cyklostezku a rekreační zónu. Zároveň byl koncem 

roku dokončen převod pozemků státním institucím. Konkrétně Ředitelství sil-

nic a dálnic ČR zde vybuduje středisko správy a údržby dálnice SSÚD Říčany. 

Středisko následně bude zajištovat běžnou a zimní údržbu části dálnice D0 

(Pražský okruh). Policie České republiky pak postaví víceúčelový areál budov 

Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje. Součástí bude i technické 

zázemí a výcvikové prostory (ÚZSVM, 2020). 

Aktuální podobu areálu ilustrují Obrázky č. 25 a 26 uvedené na následující 

straně. První z obrázků nabízí pohled na železobetonový skelet největší bu-

dovy v areálu. Druhý obrázek pak dokresluje představu o areálu pohledem na 

jeho střechy.  



 59 

Obrázek 25 - Budova bývalé věznice 

 

Zdroj: MĚSTO ŘÍČANY, 2016a. Dostupné z: https://info.ricany.cz/imgarchiv/veznice.jpg 

 

 
Obrázek 26 - Střechy bývalé věznice 

 

Zdroj: ÚZSVM, 2020. Dostupné z: https://www.uzsvm.cz/Soubor.ashx?docsouborID=1222579 
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Areál má celkovou výměru 80 000 m² a skládá se z 3 budov. Vzhledem k jeho 

charakteru a okolí, by případná zelená střecha vhodně doplnila budoucí po-

dobu celého areálu a svými funkcemi přispěla k udržitelnému rozvoji této ob-

lasti. Jelikož zde Policie České republiky plánuje postavit víceúčelový areál bu-

dov Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, mohla by například kan-

celářské budovy ozvláštnit právě zelenými střechami. Dále by tím přispěla 

k pozvednutí úrovně pracovního prostředí svých zaměstnanců. Zelených 

střech by mohla vhodně využívat i v případě plánovaných výcvikových prostor. 

Přítomná vegetace by sama o sobě mohla vhodně posloužit pro potřeby vý-

cviku (krytí, překážkové dráhy apod.). S ohledem na rozlohu celého areálu, 

množství budov a plánovaného využití, bych se, na rozdíl od předchozích dvou 

návrhů, přikláněl spíše k intenzivní variantě zelené střechy. Například stromy 

by mohly najít využití ve zmiňovaném výcviku a také vhodně zapadnou do 

okolního rázu. Větší množství dřevin lze uvažovat i v případě budov pro Krajské 

ředitelství Policie Středočeského kraje. Vyšší koncentrace zeleně v intenzivní 

zelené střeše by přispěla i k zlepšování ovzduší po dokončení Pražského ok-

ruhu a nedaleké dálnice D1. Své opodstatnění by našla i v otázkách působení 

na budoucí cyklostezku vedoucí v těsné blízkosti areálu. Konkrétně hovořím o 

zmiňovaném psychologickém působení zelených střech. Cyklisté a další uživa-

telé cyklostezky by díky přítomné vyšší koncentraci zeleně dosáhli lepšího zá-

žitku.  

 

3.3.4 Nádražní budova a přilehlé okolí 

Další významnou lokalitou s vysokou mírou celospolečenského užitku je zcela 

jistě historická nádražní budova a její přilehlé okolí. Městu Říčany se v roce 

2017 po zhruba tříletém jednání s Českými drahami podařilo drážní budovu 

odkoupit za částku 7,1 mil. Kč. O samotném odkupu dříve rozhodli obyvatelé 

Říčan prostřednictvím elektronického hlasování. Zároveň odhlasovali, jaké 

bude další využití budovy. Tento krok poukazuje na velkou významnost a vliv 

budovy na širokou veřejnost města Říčany. Z tohoto důvodu jsem se také roz-

hodl zařadit tuto lokalitu do finálního výběru k dalšímu hodnocení. Otázka o 

jejím dalším využití se zrodila z toho důvodu, že v roce 2008 došlo k rekon-

strukci železničního koridoru a původní nástupiště se o několik set metrů po-

sunulo. Nádražní budova tak přestala plnit svou dlouholetou původní funkci. 

Do samotného hlasování v roce 2016 se zapojilo 652 občanů. Vítěznou varian-

tou se stala – kavárna, čajovna a městské byty. Tehdy byla podpořena 50 % 

hlasující (Město Říčany, 2017). 

Dalším významným milníkem, zejména pro celý nádražní areál, byl rok 

2018, kdy byla zadána urbanistická studie. Tuto urbanistickou studii se mi po-

dařilo získat a čerpal jsem z ní důležité a zajímavé informace pro potřeby ana-

lytické části mé diplomové práce. Zároveň nabízí kvalitně zpracované vizuály. 
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Urbanistická studie v první řadě prověřuje, jaké jsou možnosti využitelnosti klí-

čových pozemků v okolí nádraží. Velkým problémem je parkování. Momen-

tálně se na těchto pozemcích parkuje bez jakýchkoliv pravidel či regulace. Již 

v srpnu roku 2017 schválilo zastupitelstvo velký investiční záměr označený 

jako Přednádražní prostor. Tento záměr zahrnuje vytvoření zcela nového ve-

řejného prostranství. Součástí je i doplnění občanské vybavenosti, nové ze-

leně, autobusových zastávek (zejména pro přestup z vlaku na MHD). Dále pro-

jekt počítá i s vybudováním dostatečného počtu K+R parkovacích míst a dal-

ších míst pro střednědobé až dlouhodobé parkování. Původně se uvažovalo o 

třípatrovém parkovacím domu o kapacitě 200 vozů, ale tento návrh se setkal 

s nevolí obyvatel sousedních nemovitostí. Samotnou urbanistickou studii svě-

řila rada města studiu UNIT architekti. Důvodem výběru byly kladné reference 

a fakt, že toto studio aktivně spolupracuje s názory veřejnosti z dané lokality 

(Město Říčany, 2018). 

Aktuální podobu nádražní budovy v Říčanech ilustruje Obrázek č. 27 

 
Obrázek 27 - Nádražní budova Říčany 

 

Zdroj: MĚSTO ŘÍČANY, 2017. Dostupné z: https://info.ricany.cz/imgarchiv/nadrazni-budova.jpg 

 

Urbanistická studie 

 

Prostřednictvím této dílčí části bych se pokusil nastínit záměry a cíle navrho-

vané zmiňovanou urbanistickou studií z roku 2018, které se zároveň dotýkají 

problematiky udržitelného rozvoje a s ním spojených zelených střech. S první 

zmínkou se setkáváme hned v úvodním cíli celé studie, který si se snaží dosáh-

nout snížení zátěže automobilové dopravy, zlepšení kvality veřejných pro-

stranství a posílení zelené prostupnosti. Zmiňuje mnohokrát opakovaný hluk a 
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prašnost vznikající projížděním vlaků a další dopravy. Zelené střechy se zde 

jeví jako možný prvek, který by v této oblasti pomohl. Studie plánuje aplikaci 

zelené infrastruktury a obnovení tzv. zelených koridorů rozdělující rezidenční 

oblast s přednádražní. I zde je možnost využít zelené střechy. Obecně si studie 

klade za cíl vytvoření ekologicky šetrné lokality, a proto klade důraz na (dle 

UNIT architekti, 2018): 

 

 Omezení automobilové dopravy, 

 

 Omezení znečištění ovzduší, 

 

 Šetrné nakládání s dešťovou vodou, 

 

 Výstavba energeticky úsporných domů, 

 

 Řešení otázek mikroklimatu, 

 

 Zmírňování dopadů globálního oteplování. 

 

Tučně zvýrazněné body jsou typickými oblastmi, kde zelené střechy slouží jako 

velmi efektivní nástroj. Zejména v problematice šetrného nakládání s dešťo-

vou vodou, úspornosti, mikroklimatu a omezování znečistění ovzduší. Pro na-

plnění všech těchto bodů je konstrukce zelených střech velmi žádoucí.  

Studie dále hovoří o možnosti dosažení vysokých standardů trvale udrži-

telného rozvoje, například dle již zmiňovaného BREEAM. Revitalizace předná-

dražního prostoru by zvýšila atraktivitu celé oblasti a město Říčany by tak do-

stalo šanci k dosažení těchto standardů. Z hlediska typu objektů, které mají na 

tomto místě vzniknout, studie počítá s výstavbou bytů, ale i kancelářských pro-

stor. Město Říčany plánuje podporovat výstavbu kancelářských prostor 

zejména pro firmy z odvětví s vysokou přidanou hodnotou a místní profesio-

nály, kteří tak dostanou možnost pracovat v blízkosti domova (UNIT architekti, 

2018, str. 20). 

S ohledem na všechny výše uvedená fakta bych v tomto případě zcela 

jistě doporučil zakomponování zelené střechy na některé z plánovaných bu-

dov. Jelikož jsou všechny budovy a přilehlé prostory velmi rozmanité a nabízí 

moderní řešení, doporučil bych jak extenzivní variantu, tak intenzivní vari-

antu zelené střechy.  

 Pro získání povědomí o analyzované oblasti uvádím Obrázek č. 28, který 

naznačuje rozčlenění celého přednádražního prostoru. Dále pak Obrázek č. 29 

ilustrující možnou budoucí podobu veřejného prostranství před budovou ná-

draží.  
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Obrázek 28 - Členění přednádražního prostoru 

Zdroj: UNIT architekti, 2018, str. 43, upraveno 

 

Obrázek 29 - Veřejné prostranství před budovou nádraží 

Zdroj: UNIT architekti, 2018, str. 37, upraveno 
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3.3.5 Budova MÚ na Komenského náměstí 

Poslední analyzovanou lokalitou s vysokou mírou celospolečenského užitku 

pro město Říčany je Komenského náměstí. Konkrétně budova městského 

úřadu. Pro tuto lokalitu jsem se rozhodl na základě vlastního průzkumu oblasti 

a rozsáhlého rozhovoru vedeného s vedoucí oddělení investic města Říčany. 

Z uskutečněného rozhovoru jsem získal zejména bližší informace o samotné 

budově, ale i například o majetkových vztazích. 

Hned na úvod této podkapitoly bych uvedl Obrázek č. 30, který navodí vi-

zuální představu o dále popisované budově.  

 
Obrázek 30 - Budova MÚ na Komenského náměstí 

 

Zdroj: MĚSTO ŘÍČANY, 2014. Dostupné z: https://info.ricany.cz/imgarchiv/meu-ricany.jpg 

 

Budova MÚ Říčany je situována do samotného středu Komenského náměstí, 

které je významným veřejným prostranstvím ve městě. Díky svým dispozicím 

je možné budovu označit za vhodnou pro umístění zelené střechy. Budova dis-

ponuje plochým typem střechy, a proto by byla případná konstrukce zelené 

střechy snadno proveditelná. Dle informací získaných během rozhovoru na 

radnici v Říčanech byla budova v roce 2005 městem kompletně odkoupena. 

Tento aspekt je rovněž pro možnou budoucí zelenou střechu velmi důležitý, 

protože by odpadly otázky majetkových sporů a případné dlouhé čekací lhůty 

na vypořádání. Z technického hlediska by momentální stav střechy budovy ne-

měl bránit případné realizaci zelené střechy, protože v roce 2017 proběhla roz-

sáhlá rekonstrukce. Z tohoto důvodu je možné uvažovat i širší škálu vegetace 

vhodné k umístění na zelenou střechu. Nicméně s ohledem na charakter a 
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funkci budovy bych se spíše přikláněl k extenzivní variantě zelené střechy. 

Zejména vyšší dřeviny by mohly narušovat okolní ráz a zvyšovat nákladnost 

provozu městského úřadu. Naopak traviny či nižší keře spadající do extenzivní 

varianty by zde mohly najít své uplatnění. 

Z hlediska podpory případné realizace zelené střechy bych uvažoval i pří-

tomnost odboru životního prostředí, který v budově sídlí. Ve své práci jsem 

zmiňoval jako jeden z plánovaných projektů disponující zelenou střechou no-

vou ZŠ na Komenského náměstí. Případné ozelenění střechy budovy MÚ by 

mohlo vhodně doplnit budoucí ZŠ. Komenského náměstí by se tak stalo men-

ším zeleným ostrovem, který by obyvatelé žijící v přilehlých panelových do-

mech mohli ocenit. Už jen z hlediska zlepšení výhledu a pozdvihnutí šedého 

panelového prostředí.  
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4  Vyhodnocení návrhů 

Závěrečná kapitola této diplomové práce se ve svém úvodu věnuje stanovení 

kritérií, jejich obodování a následnému výpočtu normovaných vah jednotlivých 

kritérií. Pro potřeby této závěrečné vyhodnocovací kapitoly jsem vycházel z 

publikace Jiřího Fotra a Lenky Švecové - Manažerské rozhodování: postupy, 

metody a nástroje. Dále jsem využil nabytých znalostí z předmětu Manažerské 

rozhodování. Po důkladném vyjádření všech klíčových kritérií je v další podka-

pitole přistoupeno k ohodnocení všech variant, respektive lokalit. Ve finální 

části je na základě odborné manažerské rozhodovací metody určena vítězná 

varianta/lokalita.  

4.1 Klasifikace kritérií 

Na začátku samotného procesu vyhodnocování jsem nejprve identifikoval klí-

čová kritéria, která je třeba zvážit při hodnocení jednotlivých variant. Kon-

krétně jsem vymezil těchto 7 nejdůležitějších kritérií: 

 

1. Míra celospolečenského užitku – K1 

2. Finanční náročnost realizace pro město – K2 

3. Délka realizace návrhu – K3 

4. Rozloha lokality – K4 

5. Míra již existující podpory realizace – K5 

6. Výchozí technická vhodnost budovy – K6 

7. Druh vlastnictví (již odkoupeno či ne) – K7 

 

Po identifikaci všech kritérií, které je třeba zvážit, jsem se pro další postup roz-

hodl využít metod vícekriteriálního hodnocení. Konkrétně metody přímého 

stanovení vah kritérií. Daná oblast nabízí více metod. Nicméně pro tento typ 

kritérií je nejvhodnější metoda bodové stupnice a alokace bodů, a proto jsem 

přistoupil k její aplikaci. Tato metoda spočívá v přiřazení určitého počtu bodů 

ze zvolené stupnice každému kritériu. Počet bodů odráží míru významnosti da-

ného kritéria. Pro má kritéria jsem zvolil bodovou stupnici v rozmezí 1 – 5 bodů, 

přičemž platí: 

1 bod  nejméně významné kritérium 

   5 bodů  nejvýznamnější kritérium 

 

Přehled obodovaných kritérií a jejich vypočtené normované váhy ilustruje Ta-

bulka č. 9 na následující straně. 
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Tabulka 9 - Stanovení vah kritérií pomocí bodové stupnice 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Jelikož udělené body nejsou normované, je třeba provést jejich normování vý-

počtem (na příkladu normované váhy pro K1): 5 : 22 = 0,23. 

 

Z tabulky je patrné, že největší váha byla přidělena hned prvnímu kritériu K1. 

Považuji ho za nejdůležitější, protože případná realizace zelené střechy by 

měla přinést užitek co největšímu počtu obyvatel města Říčany. Jeho význam-

nost je také navýšena z toho důvodu, že posloužilo při předvýběru lokalit pro 

další analýzu. Naopak nejmenší váhu získalo kritérium K3, které označuje délku 

realizace. Domnívám se, že pokud daný návrh slibuje vysokou kvalitu a velký 

dosah, není doba realizace až tak důležitým faktorem. Kvalitní projekty potře-

bují čas, a proto nepřikládám tomuto faktoru důležitost. Alespoň ne v porov-

nání se zbylými 6 kritérii.  

 

4.2 Stanovení dílčích ohodnocení variant 

Podobně jako v případě kritérií pro rozhodování jsem pro další postup a výpo-

čty označil jednotlivé návrhy lokalit tímto způsobem: 

 

1. Skladové haly Jažlovice – M1 

2. Contera Park Říčany – M2 

3. Rozestavěná věznice v Kolovratské ulici – M3 

4. Nádražní budova a přilehlé okolí – M4 

5. Budova MÚ na Komenského náměstí – M5 

 

I pro stanovení pořadí variant jsem se rozhodl využít znalostí z manažerského 

rozhodování a aplikovat metodu přímého stanovení dílčích ohodnocení, která 

efektivně pracuje s vypočítanými normovanými váhami kritérií. Podstatou této 

metody je z hlediska každého kritéria přidělit určitý počet bodů ze zvolené 

stupnice. Jinými slovy, počet bodů odpovídá tomu, jak moc daná varianta kon-

krétní kritérium naplňuje. Pro potřeby mé analýzy jsem zvolil stupnici od 1 do 

10 bodů, přičemž platí: 

 

   1 bod  varianta kritérium vůbec nenaplňuje 

   10 bodů  varianta kritérium plně naplňuje 

 

 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Součet 

Počet bodů 5 4 1 2 3 3 4 22 

Normovaná váha 0,23 0,18 0,05 0,09 0,14 0,14 0,18 1 
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Konkrétní dílčí ohodnocení jednotlivých variant přináší níže uvedené Tabulka 

č. 10. 

 
Tabulka 10 - Dílčí ohodnocení variant 

Kritérium Dílčí ohodnocení variant 

Název Váhy M1 M2 M3 M4 M5 

K1 0,23 2 4 9 10 8 

K2 0,18 8 6 5 3 6 

K3 0,05 9 5 4 3 8 

K4 0,09 1 7 9 10 5 

K5 0,14 1 4 10 10 8 

K6 0,14 7 7 4 3 10 

K7 0,18 1 2 8 9 10 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Obodování variant proběhlo při zvážení všech aspektů uvedených v detailních 

popisech všech vybraných lokalit. K hodnocení přispěly i osobně získané infor-

mace z radnice města Říčany a informace shromážděné po provedeném prů-

zkumu města. Váhy uvedené v tabulce byly přeneseny z předchozí tabulky a 

bude s nimi dále počítáno při finálním stanovení pořadí variant (viz Tabulka č. 

11).  

Jak lze vysledovat z tabulky, některé varianty dosáhly jak maximálního 

počtu bodů, tak minimálního počtu bodů. Například variantě M4 – Nádražní bu-

dova a přilehlé okolí bylo pro kritérium K1 – Míra celospolečenského užitku 

uděleno maximální množství bodů, protože nádraží lze označit za jednu z nej-

důležitějších budov v celém městě a případná zelené střecha by přinesla vý-

znamný užitek širokému spektru obyvatel. Dalším důvodem pro maximální 

hodnocení bylo zvážení rozsahu celé lokality, kdy město Říčany počítá s revi-

talizací širokého okolí nádraží a vytvoření významného veřejného prostranství. 

To vše by přineslo významný celospolečenský užitek. 

Opačného extrému, tedy minimálního hodnocení, pak dosáhla například 

varianta M1 – Skladové haly Jažlovice při zvážení kritéria K5 – Míra již existující 

podpory. Tohoto velmi nízkého hodnocení dosáhla z toho důvodu, že sice vy-

kazuje určité kladné atributy pro realizaci, ale město nemůže počítat ani s mi-

nimální výchozí podporou. Jinými slovy, muselo by majitele skladových hal do 

realizace vyloženě nutit.  

Dále je nutné vysvětlit systém přidělování bodů například pro kritéria K2 

– Finanční náročnost realizace pro město a K4 – Rozloha lokality. Zde platilo 

pravidlo, že čím nižší finanční náklady pro město s sebou návrh nese, tím více 

bodů dostává (pro K2) a naopak, čím větší rozlohu návrh slibuje (větší plocha 

zelené střechy dokáže pohlcovat výrazné množství dešťové vody, zlepšovat 

místní mikroklima či vykazovat silně pozitivní psychické účinky), tím více bodů 

dostává (pro K4). 
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4.2.1 Stanovení pořadí variant 

Díky získání hodnot pro jednotlivé varianty je nyní možné, za pomoci dříve vy-

počítaných normovaných vah kritérií, spočítat celkové hodnocení, které nám 

určí finální pořadí variant (viz Tabulka č. 11).  

 
Tabulka 11 - Výsledné pořadí variant 

Zdroj: Vlastní tvorba 

 

Získané hodnoty celkového ohodnocení podle váhy nám umožní stanovit fi-

nální pořadí variant. Nicméně je třeba nejprve vysvětlit, jak bylo uvedených 

hodnot dosaženo, respektive jak byly vypočítány. Například pro variantu M3 – 

Rozestavěná věznice v Kolovratské ulici bylo postupováno vloženým souč-

tem dílčích ohodnocení a normovaných vah kritérií podle níže uvedeného 

vztahu (1). 

 

 

𝐻𝑗 =  ∑ 𝑣𝑖
𝑛
𝑖=1  ∙ ℎ𝑖

𝑗
 𝑝𝑟𝑜 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚,  

           (1) 

 

kde 𝐻𝑗 celkové ohodnocení (hodnota) j-té varianty, 

 𝑣𝑖 váha i-tého kritéria, 

 ℎ𝑖
𝑗
 dílčí ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu, 

 𝑛 počet kritérií hodnocení, 

 𝑚 počet variant. 

 

Konkrétně: HM3 = (9 · 0.23) + (5 · 0,18) + (4 · 0,05) + (9 · 0,09) + (10 · 0,14) + (4 · 

0,14) + (8 · 0,18) = 7,32  

 

Stejným způsobem bylo postupováno u zbylých variant M1, M2, M4 a M5.  

 

Při pohledu do výše uvedené tabulky je patrné, že vítěznou lokalitou se stala 

varianta M5 – Budova MÚ na Komenského náměstí se ziskem celkového 

ohodnocení 8,00. Celkové skóre lze vyjádřit výsledným preferenčním uspořá-

dáním: 

M5 > M3 > M4 > M2 > M1 

 

 

 

 

Varianta M1 M2 M3 M4 M5 

Celkové ohodnocení podle váhy 3,68 4,73 7,32 7,27 8,00 

Pořadí 5 4 2 3 1 
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4.3 Diskuse 

Budova MÚ na Komenského náměstí v Říčanech obstála v celkové hodnocení, 

při zvážení všech důležitých kritérií, nejlépe, a proto bych jí doporučil jako 

vhodného adepta pro možnou realizaci zelené střechy. Velkým benefitem pří-

padné realizace jsou vyřešené majetkové spory, díky kterým by nedocházelo 

k pozdržování. Jelikož je budova MÚ budovou velmi známou, hojně navštěvo-

vanou a svým způsobem město Říčany reprezentuje, přispěla by implemen-

tace takového pokročilého řešení i k celkové image města. Velkou počáteční 

výhodou je i momentální stav střechy budovy. Střecha je po rekonstrukci a zá-

roveň disponuje žádoucím sklonem. Neopomenutelným faktorem je i schvá-

lená realizace nové ZŠ v jejím okolí, rovněž se zelenou střechou. Pokud by se 

město Říčany opravdu rozhodlo k ozelenění právě této budovy, vhodně by do-

plnilo nově vznikající krajinný ráz oblasti Komenského náměstí. Nabízí se 

zejména extenzivní typ zelené střechy, ale vyloučený není ani intenzivní typ či 

polointenzivní typ.  

Nicméně nelze opomenout i varianty, které skončily na druhém a třetím 

místě, protože jejich odstup nebyl výrazný. Budova rozestavěné věznice v Ko-

lovratské ulici nabízí velmi vhodnou typologii budov pro zelené střechy. Záro-

veň v její blízkosti povede cyklostezka a dojde k vysazení nové zeleně. Zelená 

střecha by se tak mohla stát vhodným doplňkem. 

V případě varianty na třetím místě – Nádražní budova a přilehlé okolí, je 

situace podobná. Okolí nádraží by mělo do budoucna nabídnout mnohem více 

možností než je tomu nyní. Jelikož se počítá s celkovou revitalizací a vybudo-

váním zcela nových moderních budov, je otázka implementace zelené střechy 

také na místě a neměla by být opomíjena. Přednádražní prostor je hojně na-

vštěvovaným prostorem s vysokou koncentrací dopravy. Právě z těchto dů-

vodů by potenciální zelená střecha mohla posloužit jako vhodný prvek pro 

pozdvihnutí kvality ovzduší. 

Mezi variantami se nacházely i komerční prostory, které nedosáhly vyso-

kého skóre. Stalo se tak zejména z důvodu toho, že by svým působením nepři-

nesly výrazné užitky pro město. Například v případě skladových hal v Jažlovi-

cích lze vysledovat velmi omezenou úroveň působení na širokou veřejnost. 

Rozhodně není nulová, ale v porovnání s ostatními lokalitami nevykazovala do-

statečný potenciál.  

Zvolená metoda hodnocení v sobě dokáže zahrnout působení hned ně-

kolika faktorů. Na druhou stranu se stále jedná o velmi subjektivní metodu. 

Alokace bodů sice probíhá s ohledem na uvedenou analýzu daných lokalit, ale 

vliv subjektivního názoru je nadále patrný. Bodová hranice nenabízí tak velké 

rozmezí, aby při nevýrazném snížení či zvýšení bodů pro danou lokalitu nedo-

šlo k výraznému posunu celkového skóre. V praxi tedy stačí, aby někdo jiný lo-

kalitě přidělil například namísto 8 bodů, při zvážení jednoho kritéria, bodů 9 a 
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ihned dojde k vyrovnání skóre či dokonce k vítězství jiné lokality. V mém pří-

padě jsem se snažil body přidělovat nejen s ohledem na výchozí situace u 

každé jednotlivé lokality, ale také s ohledem na dříve nastudovanou literaturu 

týkající se zelených střech. Ovšem mé znalosti z této oblasti jsou stále ome-

zené, a proto bych očekával, že by například expert na problematiku zelených 

střech přistoupil k jinému bodovému ohodnocení či dokonce k volbě jiné me-

tody.  

Další možná úskalí cítím v prvotní volbě vytipovaných lokalit. Můj výběr 

sice není nejužší, ale zcela jistě lze na území města Říčany vytipovat i jiné lo-

kality, které by zasloužily projít analýzou a následným zhodnocením. I zde 

hraje výraznou roli můj subjektivní názor. Tento vliv jsem se snažil částečně 

potlačit tím, že jsem uskutečnil schůzku s vedoucí oddělení investic (zároveň 

hlavní architektkou města Říčany), abych získal i jiný pohled. Oblast spadající 

pod správu města Říčany je nadále poměrně rozlehlá a nabízí širokou škálu 

možných adeptů.  

K podobnému cítění dospívám i v otázkách výběru jednotlivých kritérií. I 

přes snahu o co největší různorodost souboru kritérií, zde cítím určitou míru 

subjektivity. Některá kritéria se pro jiného člověka, angažující se ho v oblasti 

zelených střech či udržitelného rozvoje, mohou zdát nevýznamná, a proto by 

přistoupil k volbě jiného typu kritéria. Znovu jsem vycházel z vypracovaných 

analýz a vlastního průzkumu. Nicméně i mnou zvolený přístup vykazuje určitá 

úskalí.  

Do samotného finálního výběru by bylo možné zařadit i určité další loka-

lity. K jejich výběru nebylo přistoupeno z důvodu rozsahu diplomové práce, ale 

i z důvodu jejich charakteru. Takovou lokalitou, respektive objektem, je napří-

klad mateřská škola Větrník. Jedná se o budovu mateřské školy, která dispo-

nuje zelenou fasádou a byla vybudována za výrazného přispění dotačních pro-

gramů. Svou náplní a mírou významnosti pro město Říčany by se tato lokalita 

zcela jistě hodila do uvedeného souboru realizovaných projektů na území 

města Říčany. Nicméně by došlo k tematickému opakování, čemuž jsem chtěl 

od počátku zabránit. V souboru projektů jsem uvedl 2 projekty podobného 

charakteru, a to: 1. Dešťový biotop u 3. základní školy u Říčanského lesa – (re-

alizace v roce 2021) a 2. Nová budova základní školy, Komenského náměstí. 

S ohledem na dodržení různorodosti lokalit jsem budovu mateřské školy Větr-

ník neuváděl. Domnívám se, že je význam této budovy pro město veliký, ale 

raději jsem upřednostnil širší záběr práce. S ohledem na samotné téma práce 

mi nepřišlo vhodné, aby se svou náplní specializovala pouze na školská zaří-

zení. Tím se ale prostřednictvím této diskuse vracím k tomu, že jiný hodnotitel 

by naopak chtěl věnovat prostor právě mateřské škole Větrník. Například na 

úkor jiných, mnou zvolených, lokalit. Tím by mohlo dojít k ovlivnění závěrečné 

alokace bodů a následné změně pořadí.  
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Za jedno z důležitých kritérií jsem zvolil - Míra již existující podpory reali-

zace – K5. V případě tohoto kritéria vnímám úskalí plynoucí z politiky, respek-

tive z komunálních voleb, které mohou v mezičase do případné realizace pro-

běhnout. Změna složení řídících orgánů města Říčany toto kritérium výrazně 

ovlivní. Nové volební období může například přinést rozdílné názory na bu-

doucí směřování města a z toho plynoucí podpory projektů. Tím se snažím po-

ukázat na to, že mnou uvedené hodnocení a doporučení vychází z aktuální si-

tuace, která se může v poměrně krátkém časovém horizontu změnit. S ohle-

dem na průměrnou délku realizace podobných projektů, může být 4 leté vo-

lební období příliš krátké. Celková analýza vyhodnocení tedy vykazuje znaky 

relativně krátké životnosti. Podobně vnímám i kritérium týkající se finanční ná-

ročnosti (Finanční náročnost realizace pro město – K2). Zde uvažuji například 

míru úrokových sazeb a další nedílné součásti, které podléhají poměrně rych-

lým změnám. Svou roli zde může sehrát i budoucí finanční krize.  

Nicméně bych v samotném závěru diskuse rád podotkl, že i přes uvedená 

úskalí, probíhala tvorba práce výhradně za pomoci ověřených dat a informací. 

Stejně tak zvolená metoda vyhodnocení podléhá přesné metodice vycházející 

z odborné literatury.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo seznámit s aktuální problematikou konceptu ze-

lených střech, provést analýzu současného stavu a navrhnout soubor vhod-

ných opatření, včetně vhodných lokalit na území města Říčany. Dále ve svém 

závěru identifikovat vítěznou variantu, která nejlépe splňuje stanovená krité-

ria.  

 

Teoretická část byla rozdělena do dvou hlavních kapitol. Úvodní kapitola čte-

náři poskytovala možnost získání povědomí o podstatě udržitelného rozvoje, 

jakožto celku nadřazenému zeleným střechám. Druhá kapitola se už věnovala 

samotným zeleným střechám. Nejprve se zabývala historií a definicí zelených 

střech a prostřednictvím několika dalších podkapitol vymezovala nejdůleži-

tější funkce, typologii, předpoklady pro realizaci, formy podpory a příklady re-

alizovaných zelených střech. V případě funkcí zelených střech byly uvedeny jak 

funkce environmentální, tak, s ohledem na studovaný obor, funkce ekono-

mické. Nedílnou součástí byla i identifikace nevýhod implementace zelených 

střech. Podkapitola pojednávající o předpokladech pro realizaci zelených 

střech uváděla zejména legislativu, která je relevantní pro město Říčany, aby 

došlo k vhodnému propojení s praktickou částí práce. Obdobně tomu bylo i 

v případě podkapitoly týkající se forem podpory zelených střech. Široká škála 

dotačních programů, finančních příspěvků, plánování, povolování atd. byla 

rovněž volena s ohledem na analyzovaný celek. Příklady realizovaných zele-

ných střech na území ČR byly voleny s ohledem na co největší různorodost.  

 

Praktická část se skládala z dvou hlavních kapitol. Obsahem první kapitoly 

praktické části byla charakteristika analyzovaného města Říčany. V potřebném 

rozsahu byla provedena základní charakteristika. Podstatnou součástí charak-

teristiky byla osobní studie městem vydané SWOT analýzy, která přinesla dů-

ležité poznatky pro další postup. Pro získání povědomí o výchozím stavu 

města Říčany z pohledu zelených střech posloužily zbylé dvě podkapitoly. Nej-

prve byly popsány tři významné projekty disponující zelenou střechou. Ve 

druhé fázi analýzy pak došlo k identifikaci deseti vhodných lokalit na základě 

vlastního průzkumu města a uskutečněného rozhovoru. Na tomto místě došlo 

i k aplikaci prvního kritéria, které umožnilo vyselektovat pět kandidátů pro 

další hodnocení. Největší prostor byl věnován analýze finálního výběru lokalit. 

Zvážena byla celá řada aspektů vycházející z osobně získaných dokumentů či 

například z informací vycházejících z provedených studií. Součástí každé jed-

notlivé analýzy bylo i zvážení konkrétního typu zelené střechy, kterým se vě-

novala teoretická část, aby došlo k vzájemné vazbě.   

 

Závěrečná vyhodnocovací kapitola praktické části práce v sobě snoubila po-

znatky nabyté z předchozích kapitol ve spojení s metodou vícekriteriálního 
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hodnocení. Správnosti aplikace metody bylo dosaženo za pomoci odborné li-

teratury využívané v rámci předmětu Manažerské rozhodování absolvovaného 

během mých studií. Dále pak nabytých znalostí z tohoto předmětu. Pro po-

třeby metody hodnocení bylo stanoveno sedm nejdůležitějších kritérií, pro 

která byly nejprve vypočítány normované váhy. Tím bylo docíleno kvantifikace 

zvolených kritérií nezbytných pro další pokračování. Daná podkapitola nabí-

zela i matematický vztah. Po využití dílčích metod ohodnocení bylo docíleno 

číselného skóre jednotlivých variant. Za nejvhodnější variantu tak mohla být 

označena varianta M5 – Budova MÚ na Komenského náměstí.  

 

Prostřednictvím závěrečné diskuse byly nastíněny další důvody a možné do-

pady realizace vítězné varianty M5. Dále diskuse pojednává o lokalitách, které 

skončily na druhém a třetím místě. Ve svém obsahu zmiňuje jejich benefity, 

které by, i přes nižší hodnocení, neměly být opomíjeny. Zároveň přináší i vy-

světlení neúspěchu zbylých variant. Neodmyslitelnou součástí závěrečné dis-

kuse bylo i zvážení podstatných úskalí, se kterými se práce během hodnocení 

setkala. Podotýká zejména na určitou míru subjektivity při hodnocení a časo-

vou omezenost výsledku celé hodnotící analýzy.  

 

Svou diplomovou práci dávám městu Říčany k dispozici. Věřím, že mu dokáže 

posloužit jako vhodná pomůcka pro další zlepšování životního prostředí svých 

obyvatel a tvorbu ekonomických úspor. 
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