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ABSTRAKT 
 

Bakalářská práce se zaměřuje na klasifikaci zelených stěn a jejich závlahu. Zároveň se bakalářská 

práce zabývá ziskem certifikátů pro budovy šetrné k životnímu prostředí. 

V praktické části je řešen návrh interiérové živé stěny. 
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ABSTRACT 

This bachelor´s thesis is focused on the classification of green walls and their irrigation 

systems. In addition, this bachelor thesis deals with obtaining certificates for environmentally 

friendly buildings and the influence of vertical gardens on receiving such awards. 

In the practical section, I design the interior living wall.  
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1. Úvod do zelených stěn 

Zelená stěna je obecný termín, který se vztahuje na všechny formy ozeleněné svislé 

plochy. Zelené stěny jsou používány ve Středozemí již od starověku (např. Visuté zahrady 

Semiramidiny v Babylonu) pro jejich vzhled a tepelnou pohodu. V 17. a 18. století, zejména ve 

Velké Británii a střední Evropě, se použití zelených stěn z popínavých rostlin (zejména vinné 

révy) rozšiřovalo. V 19. století se ve městech Evropy a Severní Ameriky popínavky běžně 

používaly jako ozdobné prvky fasády budovy. Od 80. let 20. století se pohled na tradiční design 

zelených stěn z popínavých rostlin změnil. Vedle estetického hlediska se zelené stěny začaly 

používat ke zlepšení městského prostředí a v některých zemích se začaly využívat pro nakládání 

s šedou vodou (odpadní voda bez obsahů fekálií a moči). [1] 

Jedním z důvodů pro vznik tzv. „živých staveb“ (stavba se zelenou střechou nebo zelenou 

stěnou) je snaha o zmírnění skleníkového efektu, na kterém se podílí mnoho dílčích 

faktorů, včetně stavebnictví. V současné době zpevněné povrchy spolu se zástavbou zabírají 

velkou část zemského povrchu. S přibývající výstavbou se snižuje možnost vsakování srážkové 

vody v krajině, což přispívá k úbytku zásob podzemních vod, která primárně slouží jako zdroj 

pitné vody pro obyvatelstvo. Budoucnost živých staveb je stále populárnější u nás i ve světě. 

V posledních letech je nedostatek pitné vody a klimatická změna velké téma nejen odborníků, ale 

i široké veřejnosti. Proto je maximální využití dešťové i odpadní vody spolu s výsadbou 

a ozeleněním ve městech velmi důležité.  

Stejně jako veškerá zelená infrastruktura v městském prostředí se návrh a 

provedení zelených stěn bude lišit dle místních podmínek. Důležité je dbát na rozsah 

plochy, orientaci vzhledem ke světovým stranám, klimatické vlivy, charakter objektu 

a pečlivě zvolit druhy rostlin, které se osadí. [2] 

Pro úvod do problematiky byla provedena rešerše zahraniční literatury. 

Tabulka 1 shrnuje dostupné publikace na téma zelených stěn a jejich specifické zaměření.  

Tabulka 1 Přehled zmapovaných přístupných výzkumných článků o zelených stěnách napříč 

podnebnými pásy a tématem výzkumu (Zdroj dat: C. Oldham a A. Karima) 

Zaměření článku 
Podnebí 

Tropické  Mírné Aridní Středozemní 

Tepelná pohoda 1, 13 2   3 

Recyklace šedé vody   4, 14, 15     

Biodiverzita   5   16 

Akustická izolace   6     

Úspora energie   7   7, 9, 10 

Kvalita vzduchu 13 8   8 

Náklady       11, 12 

1. Rahman et al., 2014  

2. Cameron et al., 2014  

3. Coma, de Gracia, Chàfer, Pérez, & Cabeza, 

2017  

4. Fowdar et al., 2017  

5. Kazemi, Beecham, & Gibbs, 2011  

6. Pérez-Urrestarazu, Fernández-Cañero, 

Franco-Salas, & Egea, 2015  

7.  Feng & Hewage, 2014a  

8.  Feng & Hewage, 2014b  

9.  Coma et al., 2017  

10. Mazzali, Peron, Romagnoni, Pulselli, & 

Bastianoni, 2013  

11. Perini & Rosasco, 2013  

12. Perini & Rosasco, 2016  

13. Ghazalli, Brack, Bai, & Said, 2018  
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14. Prodanovic, Zhang, Hatt, McCarthy, & 

Deletic, 2018  

15. Prodanovic, Hatt, McCarthy, Zhang, & 

Deletic, 2017  

16. Madre, Clergeau, Machon, & Vergnes, 2015

2. Inovátor zelených stěn 

2.1. Botanik Patrick Blanc 

Patrick Blanc, narozený roku 1953, je výzkumný pracovník pracující pro CNRS 

(Francouzské národní centrum pro vědecký výzkum), uznávaný botanik a designér. Vystudoval 

v Paříži na Université Pierre et Marie Curie, kde získal i doktorát věd. V roce 1993 dostal cenu 

za botaniku od francouzské Akademie věd. Usiluje o zavedení umění a pocitu pohody do center 

našich měst, čímž chce docílit změny našeho pohledu na města. Díky tomu vznikla zcela nová 

dimenze architektury, kdy se betonové zdi stávají rájem pro biologickou rozmanitost. [3] 

Zelené stěny nabízejí téměř neomezené možnosti designu. Díky odlišné struktuře, tvaru a 

barevnosti jednotlivých rostlin je možné vytvořit oddělené barevné plochy s plynulými přechody 

i pestrobarevné ornamenty tvořené vícero druhy kontrastních rostlin. Takto vzniká dynamický 

funkční obraz dotvářející celkový design daného prostoru. 

Zelená stěna není náročná na realizaci. Potřebuje se především vybrat vhodné místo pro 

ozelenění – již existující nosnou stěnu nebo místo, kde ji chceme nově postavit. Dále je nutné 

zajistit přívod a odvod vody a elektřiny. Samotná konstrukce stěny je rychlá, trvá pouze několik 

týdnů. [4] 

Jeho vertikální zahrady vznikají na významných stavbách po celém světě (Bangkok, 

Paříž, New York, Tokio, Madrid, Sao Paolo) a i v nejrůznějších klimatických podmínkách našel 

způsob, jak probudit přírodu na zdi budov.  

Architektonická díla Patricka Blanca byla původní inspirací pro napsání této bakalářské 

práce. Navštívené exteriérové stěny (Madrid, Paříž, New York) oživily zastavěné městské 

prostředí, které by jinak nemělo místo na jiný druh zelené architektury.   

Mezi jeho nejznámější projekty patří Musée du Quai Branly v Paříži (2006) a CaixaForum 

v Madridu (2008). [5]  

 

 

Obrázek 1 Zelená stěna od Patricka Blanca, 

Madrid (Zdroj: Patrick Blanc, 2008) 
Obrázek 2 Zelená stěna od Patricka Blanca, Paříž 

(Zdroj: Patrick Blanc, 2008) 
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3. Základní rozdělení zelených stěn 

S ohledem na vývoj v technologii zelených stěn koncem 20. století je vhodné identifikovat 

a klasifikovat všechny stávající systémy. Zelené stěny můžeme rozdělit dle jejich konstrukce nebo 

hlavních charakteristik (substrát, umístění, závlaha). Autoři používají různá označení napříč 

literaturou. V této práci je navrženo rozdělení zelených stěn dle zahraniční literatury. [1], [6], [10] 

Zelené stěny lze rozdělit do dvou hlavních systémů: zelené fasády a živé stěny. Dělení je 

založeno na způsobu zakořenění rostlin.  

Zelené fasády využívají samopnoucích rostliny (popínavky na fasádě) nebo stěnu 

ozeleňují prostřednictvím stabilních podpor (např. treláží, drátů, lan). Vegetace roste ze zeminy 

u paty objektu a je vhodná pro souvislé plochy. Jedná se o nejstarší způsob ozelenění fasád. [1], 

[6] 

 

U živých stěn je využíváno nejrůznějších podpůrných konstrukcí (např. boxů, truhlíků, 

vaků), které podpírají rostliny po celé výšce zelené stěny.  Vegetace je v tomto případě 

zakořeněna po celé ploše stěny (viz obr. 5). V případě členitějších ploch je vhodnější proto zvolit 

živou stěnu. [1], [6]] 

Obrázek 3 Základní rozdělení zelených stěn (Zdroj: Václav Batovec) 
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3.1. Zelené fasády 

Zelené fasády (popínavky) mají delší historii než živé stěn. Používaly se spíše pro 

estetické účely a dělily se na opadavé (akébie, podražeč) a neopadavé (břečťan 

popínavý, zimozel). Popínavé rostliny se ovíjí (pravotočivě, levotočivě), plazí, mají úponky či 

přísavky. [7] 

Tento typ ozelenění je výhodný zejména pro jeho jednoduchost a nízké pořizovací 

náklady. Dřeviny na fasádách působí jako účinná izolace proti přehřívání, snižují teplotní výkyvy, 

slouží jako ochrana před větrem, deštěm a hlukem. [8] 

Na druhou stranu je tento typ oproti živým stěnám omezen výškou budovy, kterou chceme 

pokrýt (viz tab. 2). Zároveň bezprostředně po instalaci této fasády není pokryta téměř žádná 

plocha, a tak dochází i k pomalejšímu nástupu žádaných účinků, které očekáváme od zelených 

stěn. [2]  

Obrázek 4 Zelená fasáda – vegetace roste ze 

zeminy u paty objektu (Zdroj: autor) 

Obrázek 5 Živá stěna - vegetace 

roste po celé ploše (Zdroj: autor) 
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Tabulka 2 Přehled popínavých rostlin a jejich maximální vzrůst (Zdroj: Alena Menclová) 

 
Název rostliny 

Výška 

(m) 
Použití 

Barva a doba 

květu 

S
 p

o
d

p
o
ro

u
  

Actinidia argua (aktinidie 

ostrá) 
4-8 

looubí, sloupy, 

pergoly 
bílá, VI-VIII 

Acebia quinata (akébie 

pětičetná) 
5-10 zdi, ploty, pergoly zelenavá, V-VI 

Aristolochia (podražec*) 6-10 
pergoly, loubí, ploty, 

altány 
žlutavá, V-VI 

Clematis (plamének*) 2-4 
pergoly, loubí, ploty, 

stromy 
různá, V-X 

Euonymus fortunei (brslen 

Fortuneův) 
2-3 

zdi, staré kmeny, 

svahy 
zelenavá, V-VI 

Jasminum nudiflorum (jasmín 

nahokvětý) 
2-3 zdi, kmeny stromů 

sírově žlutá, 

XII-IV 

Lonicera (zimozel*) 3-6 
ploty, mříže, loubí, 

zdi 
různá, V-VII 

Rosa (růže*) 2-5 
pergoly, loubí, ploty, 

zdi 
různá, VI-X 

Wisteria sinensis (vistárie 

čínská) 
10-12 domovní zdi, loubí lila, IV-V 

B
ez

 p
o
d

p
o
ry

 

Campsis radicans (trubač 

kořenující) 
4-10 

domovní zdi, sloupy, 

pergoly 

oranžová, VII-

IX 

Hedera helix (břečťan 

popínavý) 
20-25 

zdi, zídky, kmeny, 

loubí 

zelenavá, IX-

XI 

Hydrangea petiolaris (hortenzie 

řapíkatá) 
6-10 

kamenné domovní 

zdi, zídky 
bílá, VI-VIII 

Parthenocissus quinquefolia       

(přísavník pětilistý) 
8-15 

domovní zdi, svahy, 

ploty 

žlutozelená, 

VI-VII 

Parthenocissus tricuspidata       

(přísavník trojčetný) 
10-12 

domovní zdi, svahy, 

ploty 

žlutozelená, 

VI-VII 

 *různé druhy a odrůdy    

 



 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KATEDRA HYDROMELIORACÍ A 

KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ  

 

13 
 

3.1.1. Fasáda se samopnoucími rostlinami 

Nejjednodušší možností zelené stěny je využití samopnoucích 

rostlin, které se pevně přichytí k podkladu pomocí kořínků nebo příchytných 

destiček (břečťany, přísavníky, pnoucí hortenzie, trubač) a tím pokrývají stěnu 

bez vnější podpory. [7] 

U tohoto druhu zelené fasády je problém v případě odstranění, kdy 

může dojít k poškození barvy fasády domu nebo uvolnění omítky. V tomto 

případě to může být důsledek tzv. „fototropismu“ (rostliny se natáčejí k/od 

slunce). [9]  

 

 

 

3.1.2. Fasády s 

nesamopnoucími rostlinami s podporou pnutí 

Další možnost zelené fasády je využití nesamopnoucích rostlin s podporou pnutí. Tento 

systém má oproti samopnoucím rostlinám vyšší pořizovací náklady, ale zároveň 

levnější údržbu.  Jedná se o rostliny, které pro svůj růst potřebují oporu – 

konstrukci. Jako konstrukci můžeme použít různé treláže, mříže, lana, dráty, 

moduly či jednotlivé konstrukce kombinovat.  

V případě rostlin se využívají rostliny úponkaté, ovíjivé a vzpěrné. 

Úponkaté rostliny (např. réva vinná, plaménky) se pevně přichytí k vhodné 

opoře pomocí úponků – část stonku, listu nebo dokonce kořene úponku. [7] 

Vzpěrné popínavky, například pnoucí růže či jasmín nahokvětý, mají dlouhé 

výhony a tvoří keře, kterým musíme dopřát oporu, k níž je budeme pevně 

vyvazovat. [8] Výhodou konstrukce oproti samopnoucím rostlinám je regulace 

růstu pouze na předem vymezené ploše. 

Obrázek 6 Schéma fasády se samopnoucími rostlinami (Zdroj: 

Alexandr Medl et al. 2017) 

Obrázek 7 Schéma fasády s nesamopnoucími 

rostlinami (Zdroj: Alexandr Medl et al. 2017) 

Obrázek 8 Ukázka fasády se 

samopnoucími rostlinami (Zdroj: autor) 

Obrázek 9 Ukázka fasád s nesamopnoucími rostlinami 

(Zdroj: Antony Wood et al. 2014) 
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3.2. Živé stěny 

Systém „živých stěn“ je oproti zeleným fasádám komplikovanější a finančně náročnější. 

Je zapotřebí nosné konstrukce a speciální závlahy, neboť tento systém nemá možnost si brát 

přirozeně vláhu z půdy. Živé stěny jsou obvykle odděleny od povrchu fasády stavby 

hydroizolační vrstvou, která chrání fasády před nežádoucí vlhkostí.  

Živé stěny také vyžadují pravidelnou údržbu a jsou závislé na přísunu elektrické energie. 

Výhodou tohoto systému je značné množství druhů rostlin, které můžeme použít, jelikož nejsme 

omezeni požadovanou výškou dorůstání. Zároveň tyto stěny mají vyšší účinnost ochrany a při 

instalaci umožňují okamžité pokrytí stěny vyvinutou vegetací (koše s rostlinami se zpravidla 

předpěstovávají). V případě problému s růstem některého druhu rostlin je jednoduchá možnost 

výměny za jiný. [10] 

 

 

3.2.1. Souvislé živé stěny 

Jako první a nejvíce propagovaný typ je systém souvislých živých stěn. Tento typ živé 

stěny sestává z geotextilie, která nahrazuje půdní substrát a je přikotvena k pevnému podkladu. 

Předpěstované rostliny se vkládají do děr (5-10 cm) vyříznutých v geotextilii (obr. 11), kde si 

vytvářejí svůj kořenový systém. [2], [11] 

Geotextilie se připevní k pevnému podkladu pomocí sponkovačky.  

Nemůže být přichycena přímo na fasádu, vzhledem k větru, hmotnosti rostlin a závlaze. 

Je potřeba podpůrná konstrukce, která musí být stabilní, pevná, voděodolná, netoxická a odolná 

proti plísním. Používá se zpravidla expandované PVC (polyvinylchlorid), které je lehké a na 

rozdíl od tvrdého plastu odolné proti prasknutí při sponkování. PVC může být instalováno přímo 

Obrázek 10 Rozdělení živých stěn (Zdroj: Alexandr Medl et al. 2017) 

 

Souvislé živé stěny   Systém boxů  Systém truhlíků 

Obrázek 11 Vkládání předpěstovaných rostlin do připravených kapes (Zdroj: 

Patrick Blanc 2008) 
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na fasádu stavby, ale kvůli cirkulaci vzduchu mezi těmito dvěma konstrukcemi je doporučeno 

připevnit nejdříve na nosnou fasádu kovovou mříž, čímž mezi nosnou konstrukcí a živou stěnou 

vznikne vzduchová mezera. Rostliny, geotextílie, PVC panel a vzduchová mezera mezi 

konstrukcemi vytváří spolehlivou izolaci mezi budovou a okolím v zimě i létě. [2] 

Tabulka 3 Skladba souvislé živé stěny dle Patricka Blanca (Zdroj dat: Patrick Blanc 2008) 

Kovový rám  40 mm 

Expandované PVC 10 mm 

2 vrstvy geotextilie  3 mm 
 

Hmotnost souvislé živé stěny se liší v závislosti na druhu použitých rostlin a zadrženém 

množství vody v geotextilii. V průměru se bez kovového rámu pohybuje okolo 15 kg/m2. Váha 

kovového rámu se výrazně liší dle konstrukce a druhu kovu. Včetně nejtěžšího kovového rámu 

by celková váha neměla být vyšší než 50 kg/m2. Nejlehčí stěny se pohybují okolo 20 kg/m2. [2] 

Tabulka 4 Hmotnost souvislé živé stěny (Zdroj dat: Patrick Blanc 2008) 

Expandované PVC tl. 1 cm 7 kg/m2 

Zavlažovaná textilie  3-5 kg/m2 

Výsadba 1-5 kg/m2 

 

 

   

Obrázek 12, 13, 14 Fotky v průběhu realizace souvislé živé stěny Patricka Blanca, Madrid (Zdroj: 

Patrick Blanc 2008) 
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3.2.2. Modulové živé stěny 

Modulová živá stěna se skládá z jednotlivých modulů, které mohou mít formu boxů (obr. 

17), truhlíků (obr. 18) či flexibilních vaků (obr. 15).  

 

Nezávisle na tvaru modulu se tento typ systému (modulové nesouvislé živé stěny) liší od 

souvislé živé stěny obsahem klasické formy substrátu. Tento substrát může být buď organického 

původu (půda, kompost, kokosové vlákno, rašelina) nebo anorganického (granulový materiál jako 

např. perlit, keramzit, zeolit; minerální vlna, plsť, pěna; kamenná vlna; apod.). S použitím 

substrátu se pojí nevýhoda vysoké hmotnosti. Na druhou stranu substrát zajišťuje větší odolnost 

vůči změnám teploty nebo přerušení dodávky vody a živin. U tohoto systému se na živou stěnu 

většinou vkládají již předpěstované rostliny (dle místních podmínek). [11] 

Jednotlivé moduly mohou být připevněny ke stěně objektu nebo na samostatnou nosnou 

konstrukci. Závlahový systém využívá rozdělení kapkové závlahy, která přivádí vodu a živiny ke 

každému modulu (viz pravá strana obr. 16). 

Boxy      Truhlíky            Vaky 

Obrázek 15 Schémata modulových živých stěn (Zdroj: Václav Batovec) 

Obrázek 16 Testovací 

modulová stěna, LIKO-S 

(Zdroj: autor) 

Obrázek 17 Modulová stěna 

s boxy, LIKO-S (Zdroj: autor) 

Obrázek 18 Modulová stěna 

s truhlíky, Praha Karlín 

(Zdroj: autor)  
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3.2.2.1. AFI Karlín 

Velmi zajímavá stavba s modulovými živými stěnami se nachází v Praze - Karlíně. Jedná 

se o administrativní budovu AFI Karlín (obr. 19), která za své technické parametry získala 

certifikát BREEAM Excellent. Ozeleněná fasáda zabírá 1500 m2 a je zde více než 40 tisíc rostlin. 

Konstrukce funguje na principu neprůhledných panelů, které jsou propojeny kaskádovým 

systémem žlabů (obr. 20). V těchto žlabech je sledována a udržována ustálená hladina závlahové 

vody. V případě dopouštění systému, voda protéká kaskádou z nejvyššího podlaží do nejníže 

položeného žlabu. Případný přebytek vody, např. způsobený vlivem intenzivního deště, je pak 

sváděn okapními svody do akumulační nádrže. Z akumulační nádrže je dešťová voda čerpána k 

dalšímu použití na závlahy zelených ploch v bezprostředním okolí stavby. [12] 

 

 

 

3.2.2.2. LIKO-s 

V rámci České republiky vznikla první živá hala na světě sídlící ve Slavkově u Brna od 

firmy LIKO-s (obr. 21). Nová hala unikátním způsobem reaguje na klimatické změny, napomáhá 

zadržovat vodu, snižuje prašnost a teplotu v okolí. Celá hala je založena na sběru veškeré odpadní 

vody, která se v této budově spotřebuje na mytí rukou, splachování a umývání nádobí. Tato voda 

pak projde nejdříve pěti-komorovým biologickým septikem s nornými stěnami, který má velmi 

vysokou účinnost a dojde k odstranění přibližně 80% znečištění. Následně pokračuje předčištěná 

voda skrz fasádní kořenovou čistírnu, která pojme odpadní vodu a pomocí kořenového systému 

ji vyčistí zpět na vodu užitkovou. Vyčištěná voda se akumuluje v jezírku, kde se mísí s vodou 

dešťovou a dále se využívá k závlaze fasád, okolní zeleně či pro provoz budovy (splachování 

toalet).  

Zádržnost vody zelené fasády LIKO-s je 38 l/m2 a hmotnost takovéto nasycené skladby 

se pohybuje v rozmezí 135–155 kg/m2 dle konstrukce. 

Na výsadbu zde byly použity Naturalis mixy z místních druhů, které jsou pro danou 

lokalitu přirozené a během náletů se zde proto budou uchycovat stejné druhy rostlin. 

Během jara a podzimu je nezbytná dosadba a úprava živé stěny stříháním, prováděna 

pomocí plošiny. Vhodnými rostlinami pro zelené fasády a intenzivní zelené střechy jsou 

například: vlčí mák, chrpa, zvonek okrouhlolistý, třeslice prostřední atd. Vždy je potřeba klást 

důraz na vegetaci v dané lokalitě, kde je zelená fasáda instalována. [13] 

Obrázek 19 Pohled na budovu AFI Karlín 

(Zdroj: autor) 
Obrázek 20 Detail budovy AFI Karlín 

(Zdroj: autor) 
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Z termo-snímků pořízených dronem je vidět zřejmá a prokazatelná účinnost živých staveb 

oproti povrchům nekrytých vegetací.  

 

Obrázek 21 První živá hala v České republice, LIKO-s 

(Zdroj: autor) 

Obrázek 22 Termo-snímek živé stěny na kancelářské budově LIKO-s 

(Zdroj: Bydlení.cz) 

Obrázek 23 Kancelářská budova LIKO-s (Zdroj: autor) 
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4. Srovnání zelených stěn v interiéru a exteriéru 

V interiéru není výběr rostlin omezen světelnými a klimatickými podmínkami. Z tohoto 

důvodu může být použita širší škála rostlin, včetně exotických druhů. Interiérové stěny mohou 

zajímavě rozdělit prostor budovy a stát se tak její dominantou. Hlavní výhodou interiérových stěn 

je jejich nižší spotřeba vody na závlahu a příznivé působení na psychiku a produktivitu 

zaměstnanců. Zelené stěny zvlhčují okolí (viz tab. 4), zvyšují neprůzvučnost zdí a vylepšují 

akustiku v interiéru, protože rostliny i substrát (obr.24) zvuk pohlcují, a tím odstraňují dozvuk. 

Z důvodu umístění v interiéru je nutné zajistit rostlinám příznivé světelné podmínky, a proto ve 

většině případu bude nutné instalovat umělé osvětlení. [4] 

 

V exteriéru se musí dbát na kolísání teplot, rychlost větru a orientaci světové strany. 

Výhoda venkovního umístění zelené stěny je zejména v jejím příznivém působení na snížení UHI 

(tepelný městský ostrov) (obr. 26 a 27) a minimálním záboru pozemku. Úsporou prostoru, který 

zelená stěna nabízí, je možnost vybudovat tento zelený prvek architektury do již zastavěného 

území. Výsadba na stěnách navíc vydrží podstatně déle, než na zelených střechách (cca o 1 měsíc) 

a v případě samonosné konstrukce se nemusí řešit přílišné zatížení na již vybudovanou 

konstrukci. Další z výhod je redukce spotřeby energie. Zelená stěna tak zkrášluje prostor, chrání 

hydroizolaci a pohlcuje zvuk. [4], [10] 

V obou případech má zelená stěna pozitivní dopad na růst tržní hodnoty objektu, 

pohlcování prachu a celkovou kvalitu vzduchu. [10] 

 

Obrázek 24 Ukázka 

interiérové živé stěny 

(Zdroj: Pavla Schwarzová) 

Obrázek 25 Detail truhlíku 

se substrátem (Zdroj: autor)  

Obrázek 26 Městská zástavba bez zeleně (Zdroj: 

Miloslava Popenková a Pavel Neumann) 

Obrázek 27 Městská zástavba s živými 

stavbami (Zdroj: Miloslava Popenková a 

Pavel Neumann) 
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Vertikální zahrada si vytváří vlastní mikroklima ve vztahu k relativní vlhkosti. Vlhkost rychle 

klesá se vzdáleností od stěny.  [2] 

Tabulka 5 Relativní vlhkost u živé stěny (Zdroj dat: Patrick Blanc) 

Vzdálenost od stěny (cm) 5 10-20 30-50 100 150 

Relativní vlhkost (%)   90 80 70 60-65 okolní vlhkost 

 

Tabulka 6 Srovnání požadavků exteriérových a interiérových živých stěn 

(Zdroj dat: Patrick Blanc) 

  Umělé osvětlení Teplota Závlaha Údržba Rostliny 

Exteriér 
Ve většině případů 

není potřeba 

Velmi kolísá v 

závislosti na 

ročním období 

Vyšší 

potřeba 

vody 

Přibližně 

každé 4 

měsíce 

Exteriérové 

rostliny 

Interiér Téměř vždy  Nekolísá 

Nižší 

potřeba 

vody 

Přibližně 

každé 2 

měsíce 

Pokojové 

rostliny 

 

Tabulka 7 Srovnání výhod exteriérových a interiérových stěn (Zdroj: autor) 

  Exteriér Interiér 

Zvuková izolace     

Tepelná izolace     

Úspora energie     

Životnost fasády     

Zadržení vody     

Biologická rozmanitost     

Pohlcování prachu     

Snížení UHI     

Estetická hodnota     

Pozitivní vliv na psychiku     

Tržní hodnota objektu     

Zvlhčení vzduchu     

Zvýšení produktivity     
 

5. Údržba 

V rámci údržby je třeba dbát na závlahu, aby nedošlo k přerušení zavlažovacího systému 

po dobu několika dnů, zejména uprostřed léta. Údržba je často omezena na několik kontrol každý 

rok, obvykle jednou za čtyři měsíce u venkovních stěn a každé dva měsíce u vnitřních stěn. 

Základní činností je střih rostlin (obr. 28). Větve keřů by neměly vyčnívat ze stěny více 

než dva metry, aby se zabránilo přesunu těžiště rostliny příliš daleko od podpůrné konstrukce.  

U nižších stěn (řádově metry) je údržba prováděna pomocí žebříku nebo lehkého lešení. 

Při výškách v rozmezí 10-30 metrů se používá pro střih a dosadby vysokozdvižná plošina (obr. 
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28 a 29). U velmi vysokých stěn nebo obtížně přístupných (obr. 30) se údržba zajišťuje shora 

pomocí závěsné plošiny. [2] 

Během zimních měsíců, kdy teplota klesá pod bod mrazu, je nezbytné závlahový systém 

vypustit a vyfouknout kompresorem. V případě nárůstu teplot je třeba systém znovu napustit a 

dodat vegetaci závlahu. Dle zkušeností v LIKO-s k tomuto procesu dochází přibližně 5x za zimní 

období. [13] 

  

6. Výběr rostlin 

Pro živé fasády je nutný odborný výběr rostlin, který zohlední jejich rychlost růstu 

(zabrání se tak soupeření jednotlivých druhů). Je možné použít velké množství druhů k pokrytí 

malé plochy povrchu (viz tab. 7). Tímto způsobem se přibližujeme tropickému lesnímu prostředí, 

kde průzkumy odhalily, že pozemek o ploše 1000 m2 obsahuje mezi 250-400 druhy cévnatých 

rostlin. [2] 

Tabulka 8 Počet druhů rostlin dle ozeleněné plochy (Zdroj dat: Patrick Blanc 2008) 

plocha (m2) 1 100 1000 

počet druhů 30-35 100 300-500 

Obrázek 28 Střihání živé stěny pomocí 

vysokozdvižné plošiny (Zdroj: Patrick 

Blanc 2008) 

Obrázek 30 Obtížně přístupná živá 

stěna pro údržbu (Zdroj: Patrick 

Blanc 2008) 

Obrázek 29 Výsadba živé stěny 

pomocí vysokozdvižné plošiny (Zdroj: 

Patrick Blanc 2008) 
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V případě vysoké exteriérové živé stěny je důležité vybrat pro nejvyšší oblasti 

druhy, které jsou schopné odolat silnému větru, velkým teplotním rozdílům a vyschnutí textilie 

mezi dvěma závlahami.  

U interiérových živých stěn můžeme rozdělit živou stěnu na tři pomyslné zóny a vybrat 

pouze tropické druhy rostlin (obr. 31). V horní části stěny se používají například hemiepifyta 

(např. Ficus, Schefflera, Clusia, a Philodendron), uprostřed stěny epifyta z kmenů a hlavních 

větví stromů (např. Medinilla, Anthurium, Philodendron, Drynaria, Aeschynanthus, Rhipsalis, 

Asplenium, Drynaria, Nephrolepis) a směrem k patě drobné druhy Saxicolus z podrostových 

hornin nebo na březích lesních toků (Pilea, Elatostema, Fittonia, Episcia, Begonia, 

Spathiphyllum, Aglaonema, Chamaedorea, Adiantum, Anthurium). [2] 

    

    

 

Obrázek 31 Ukázka možných druhů rostlin pro interiérové živé stěny (Zdroj: Flower company)  
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7. Závlaha zelených stěn 

7.1. Principy mikrozávlahy 

Mikrozávlaha je povrchová či podpovrchová závlaha, která dodává malé množství vody 

přímo k rostlinám pozvolným výtokem, po kapkách nebo postřikem. Podle konstrukce se dělí na 

lokalizované závlahy (bodová a kapková závlaha) a mikropostřik. [14] 

Hlavní výhoda mikrozávlahy oproti jiným typům je v úspoře vody. Například oproti 

postřikovačům se ušetří 30-50 %. U mikrozávlahy lze také dosáhnout velmi přesného dávkování 

vody podle potřeby rostlin. Do hlavní sestavy lze také zařadit dávkovač hnojiv a aplikovat 

hnojivou závlahu.  

V rámci živých stěn se nejčastěji používá kapková závlaha. Ta dodá závlahovou dávku 

přímo ke kořenům rostlin. Kapkovací potrubí se používá nejčastěji Ø 16 nebo 20 mm. Jedná se o 

potrubí černé nebo hnědé barvy, které je po určitých vzdálenostech (spon) vybaveno 

integrovanými kapkovači. [15] 
 

U živých stěn je nutné dodržet:  

• Kontinuální dodávka vody po celou dobu vegetace 

• Zavlažování nutné i v průběhu zimy, pokud nemrzne 

• Největší citlivost rostlin na výpadky závlahy je u plošných systémů s textilní 

nasákavou vrstvou a porézními povrchy – bez substrátu 

• Téměř vždy nutnost doplňování o hnojivou závlahu – podle druhů rostlin 

• V případě potřeby odstranění nečistot z kapkovačů 

• Vždy nutno kontrolovat pH 

• Systémy je nutné vybavit prvky vzdálené správy  

7.2. Zavlažovací systémy 

Rostlin vyžadují pravidelné zalévání a hnojení během vegetačního období. Rostliny 

v přírodě extrahují nezbytnou vodu a živiny ze země. V případě umístění rostlin na svislé povrchy 

budov, je nutné rostliny zavlažovat ručně nebo automaticky. Nejběžnějším způsobem, jak 

rostlinám na zelených stěnách dodávat vodu a potřebné živiny, je použití automatické kapkové 

závlahy s dávkovačem hnojiva.  

Zelené fasády obvykle používají horizontální zavlažovací systém. Živé stěny používají 

horizontální nebo vertikální kapkové zavlažovací systémy s kapkovači umístěnými nad každým 

panelem nebo využívají hydroponického systému s nasycením textilie. Potrubí pro závlahu je 

nainstalováno za moduly živé stěny, kde je menším potrubí sváděna voda do nižších pater. Živé 

stěny jsou obvykle rozděleny do několika sekcí, aby došlo k rovnoměrnější závlaze. [10] 

U závlahového systému je nutná ovládací jednotka zajišťující přesné dávkování vody a 

zpětný ventil, který zabraňuje kontaminaci vody. Ve spodní části stěny by měl být odtokový žlab, 

který zachytí přebytečný odtok ze systému.  

Zelené stěny mohou být vybaveny meteorologickou stanicí, která umožňuje úpravu 

systému podle počasí a teploty. Mimo to mohou být do zelené stěny umístěny senzory půdní 

vlhkosti, které monitorují vlhkost půdy a podle potřeby automaticky zapnou/vypnou závlahu.  

Zelené stěny mohou být zavlažovány pitnou vodou, dešťovou vodou nebo recyklovanou 

šedou vodou (pouze v zahraničí). Pokud je na místě prováděn sběr dešťové vody, může být voda 

sbírána v podzemní či nadzemní nádrži a dopravena do systému pomocí čerpadla.  

Závlaha zelených stěn je unikátní pro každý projekt, a proto vyžaduje podrobné 

plánování. Výběr závlahového systému závisí na typu zelené stěny, výšce systému, zdroji vody a 

potřebného prostoru na vybavení.  



 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KATEDRA HYDROMELIORACÍ A 

KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ  

 

24 
 

Závlahový systém by měl být podroben časté kontrole, aby se zajistilo správné fungování 

systému. 

 

Zahrnuje následující body: 

• Zapnutí závlahového systémů v jarních měsících a vypnutí na podzim (v chladných 

klimatických pásech) 

• Kontrola komponentů hlavní sestavy  

• Kontrola a oprava úniku vody potrubím 

• Zajištění správného nastavení závlahové dávky a hnojení pro optimální růst rostlin 

• Kontrola správného průtoku a tlaku vody 

• Výměna baterií elektronického zařízení, pokud je to potřeba 

V rámci zelených stěn LIKO-s zavlažovaných kapkovacím potrubím dříve docházelo k jeho 

ucpávání. Výměnou diskového filtru za výkonnější pískový se tento problém vyřešil. Praní filtru 

je vyžadováno na základě měření manometru – rozdílu tlaků před a za filtrem. Praní filtru u 

zelené stěny LIKO-s je potřeba přibližně 4x do roka.  

 U vysokých zelených stěn dochází k větší zavlažovací dávce spodních bloků z vrchních 

pater. V horní části stěny je také větší rychlost větru, který přispívá k vyšší evapotranspiraci, a 

proto zde potřebujeme vyšší závlahovou dávku narozdíl od spodních bloků.  V takovýchto 

případech se závlaha rozdělí na izolované okruhy s více sekcemi. [13] 

Obrázek 32 Ukázka hlavní sestavy 

závlahového systéme (Zdroj: autor) 
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7.3. Závlahová a hnojivá dávka pro souvislou živou stěnu 

Textilie je zavlažována skrz jednoduché plastové potrubí, nejčastěji vyrobené 

z polyethylenu. Potrubí je umístěno horizontálně napříč zelenou stěnou s 2mm otvory po 10 cm. 

K závlaze dochází 3-5× denně v závislosti na ročním období a umístění zelené stěny. Každá 

závlaha trvá zhruba 1-3 minuty (výjimečně 5 minut) v závislosti na zavlažované výšce. [2] 

 

V závislosti na slunečním záření, větru, ročním období a druhu vody zelená stěna 

potřebuje 0,5-5 l/m2/den. V mírném podnebí venkovní stěna potřebuje v létě okolo 3 l/m2/den, 

zatímco vnitřní stěna chráněná před větrem zřídka potřebuje více než 1 l/m2/den. Tyto průměrné 

hodnoty jsou nízké v porovnání s potřebou vody pro závlahu zahrad a parků.  

Za účelem udržení minerální rovnováhy v kořenových systémech je pomocí 

mechanického dávkovače distribuován vysoce zředěný výživný roztok (0,2-0,3 g/l), který je asi 

10x méně koncentrovaný, než je obvykle používané v zahradnictví a zemědělství. Pokud je ze 

střech či teras sbírána dešťová voda, koncentrace je ještě nižší, protože v této vodě chybí uhličitan 

vápenatý, který částečně zabraňuje vstřebávání užitečných iontů. Pakliže je instalováno akvárium, 

bazén nebo šedá voda jako zásobní nádrž, žádný hnojivý roztok není potřeba.[2] 

  

Obrázek 33 Ukázka přichycení kapkovacího potrubí (Zdroj: Patrick Blanc 

2008) 
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Tabulka 9 Závlaha a údržba dle Patricka Blanca (Zdroj dat: Patrick Blanc 2008) 

Interval závlahy (den) 3-5× 

Doba závlahy (min) 1-3 (výjimečně 5) 

Závlahová dávka (l/m2/den) 0,5-5  

Hnojivý roztok (g/l) 0,2-0,3  

Údržba interiérové stěny každé 2 měsíce 

Údržba exteriérové stěny každé 4 měsíce 

   

Tabulka 10 Závlahová dávka v mírném klimatu dle Patrica 

Blanca (Zdroj dat: Patrick Blanc 2008) 

Interiérová živá stěna 1 l/m2/den 

Exteriérová živá stěna 3 l/m2/den 

 

7.4. Šedá voda 

„V souvislosti s klimatickými změnami, které přinášejí stále větší nerovnoměrnosti 

v distribuci srážek, dochází ke střídání období sucha a období, kdy je vody nadbytek, a může 

docházet k větším či menším povodním. 

Česká republika jako země, která leží na rozvodí, je prakticky odkázána na množství 

srážkových vod. Z tohoto důvodu je zvlášť důležité co možná nejvíce využívat veškerou vodu, 

která na naše území spadne, a zabránit ji v rychlém odtoku z našeho území. Jednou z možností, 

jak ušetřit zdroje vody, je vodu opakovaně využívat tam, kde je to možné. Na prvním místě stojí 

využití málo znečištěných vod pro další činnosti nebo znovuvyužití vyčištěné odpadní vody, která 

v řadě případů je lepší kvality než voda povrchová. 

Šedé vody jsou odpadní vody bez obsahů fekálií a moči, tzn. vody ze sprch, myček, 

umyvadel, praček. V novějším pojetí se do šedých vod často nezařazuje odpadní voda z kuchyní. 

V zemích, jako je USA, Austrálie, Izrael, Švédsko, Holandsko a další, se zabývají 

rozdělováním odpadních vod u zdroje a využíváním šedých a vyčištěných odpadních vod již 

dlouhou dobu a mají způsoby využívání velmi propracované.  

V Kalifornii, kde je sucho velkým problémem, mají s využíváním odpadních vod mnoho 

zkušeností. V Izraeli je znovu využíváno zhruba 90 % vyčištěných odpadních vod, což je nejvíce 

na světě. Kapková závlaha je dílem izraelských zemědělců. 

Závlahy vyčištěnými odpadními vodami jsou realizovány například v oblasti Kapského 

města, v parcích australských měst – v Sydney je to běžné. 

V celosvětovém měřítku je v současné době téměř 70 % užívané vody spotřebováno 

v zemědělství, zejména k závlahám, průmysl spotřebovává 23 % vody, domácnosti 8 %. 

Struktura spotřeby je ovšem rozdílná v jednotlivých regionech. V Evropě je největším 

spotřebitelem průmysl s 54 %, zemědělství s 33 % a domácnosti s 13 % vody.“ [16] 

 „Mezi aktuální otázky v oblasti čištění odpadních vod lze tak bezesporu započíst i 

problematiku znovuvyužití přečištěné odpadní vody pro závlahy v zemědělství. Využívání 

přečištěných odpadních vod k vyšší produkci v zemědělství (plantáže rychle rostoucích dřevin, 

ovocnářské sady) koreluje s implementací pojetí trvale udržitelného rozvoje. Vyšší využití těchto 

vod znamená snížení rizika znečištění povrchových či podzemních vod živinami, lepší nakládání 

s vodou v krajině, snížení nákladů na hnojení a také praktickou podporu zaměstnanosti venkova, 

zvýšení regionální energetické a zemědělské soběstačnosti, udržení financí za energie v regionu, 

snížení přepravních nákladů a rovněž zachování krajinného rázu. Co se legislativy týče, je závlaha 

(i vyčištěnou) odpadní vodou brána jako vypouštění do vod podzemních a vodoprávní úřady ji 
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nechtějí povolovat (a to i když se jedná jen o samostatnou šedou vodu bez produktů lidského 

metabolismu) a vyžadují při tom vyjádření hydrogeologa. Kvalitu vod používaných pro závlahy 

řeší ČSN 757143 Jakost vody pro závlahu.“ [17] 

 „Nesmíme zapomínat na rizika spojená s používáním odpadních vod. Jde o riziko 

spojené s výskytem mikropolutantů (PPCPs – pharmaceuticals and personal care products) a 

o riziko hygienické. 

Eliminaci hygienických rizik legislativně řeší například Ministerstvo zdravotnictví státu 

Washington, které umožňuje používání šedých vod pouze k podpovrchovému zavlažování, a to 

pouze ve vegetačním období. Zákon s platností od roku 2011 rozlišuje vody z hlediska 

znečišťujících látek na světle šedé a tmavě šedé. Světle šedé vody mají nízký obsah patogenů, 

chemikálií, tuků, olejů, maziva pocházející z koupelen, sprch, van, praček. Tmavě šedé vody 

pocházejí z kuchyňských dřezů, myček nádobí, technických umyvadel, a tudíž obsahují mnohem 

vyšší koncentrace patogenů, chemikálií, tuků, olejů a maziv. Hygienické riziko lze velmi dobře 

vyřešit použitím vody pro kapkovou závlahu nebo obecně do podmoku, kdy riziko infekce 

z aerosolů eliminujeme.“ [16] 

V Čechách pro závlahu využívá šedou vodu například firma LIKO-S ve Slavkově u Brna. 

Ta využívá vertikální kořenovou čistírnu, která šedou vodu předčistí a následně ji využijí na 

závlahu fasád a zahrady. 
 

V zahraničí se šedá voda stále více využívá jako alternativní zdroj ke snížení spotřeby 

pitné vody a ke zmenšení nátoku do kanalizace.  

V Austrálii se zabývali technologií na čištění šedé vody, která by měla nízkou spotřebu 

energie a minimální údržbu. Roční studie proběhla ve městě Melbourne a byla zaměřena na čištění 

šedé vody skrze závlahu živé stěny. Zelená fasáda využívala okrasných rostlin (včetně vinné 

révy), které byly pěstované v pískovém filtru po straně budovy (obr. 35). Závlaha probíhala 

sběrem šedé vody ze sprchy, koupelny a umyvadel. Výsledky této studie ukazují, že inovativní a 

esteticky příjemné řešení živých stěn může být použito pro úpravu šedé vody, ale výběr druhů 

rostlin hraje velkou roli. [18] 

Obrázek 34 Kořenová čistírna (vlevo) a živá stěna (vpravo) (Zdroj: Lucie 

Sigmundová) 
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Další roční experiment byl proveden na zelené stěně umístěné v laboratoři v australském 

Melbourne. Výsledky ukázaly, že okrasné druhy rostlin se dobře přizpůsobily závlaze šedou 

vodou a hrají důležitou roli v odstranění dusíku a fosforu (obr. 36). Bylo zjištěno, že celková 

absorpce fosforu se postupem času zlepšuje, což naznačuje, že růst rostlin má významnou roli 

v odstranění fosforu v zelené stěně. Celkově systém zelené stěny účinně odstranil dusík ve většině 

návrhů. Výsledky této studie naznačují, že při správném návrhu by mohly být zelené stěny použity 

k čištění šedé vody. [19] 

Další studie, která se zabývala využitím živých stěn pro čištění šedé vody, se zaměřila na 

dopad takovéto vody na substrát. Studie testovala 8 potenciálně vhodných substrátů (obr. 37) po 

dobu dvou měsíců. Dva nejlépe fungující substráty (perlit a kokosové vlákno) poté byly dále 

testovány k identifikování procesů odstraňující znečištění. Výsledky prokázaly, že tyto dva 

materiály mají největší potenciál pro účinné odstranění znečisťujících látek a kombinace těchto 

dvou materiálů by mohla být nejlepší volba pro další studie. [20] 

Obrázek 35 Schéma a fotka studie závlahy šedou vodou 
(Zdroj: Harsha S. Fowdar et al. 2017) 

Obrázek 36 Systém a výsledek experimentu v Melbourne 
(Zdroj: David McCarthy et al. 2019) 



 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE KATEDRA HYDROMELIORACÍ A 

KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ  

 

29 
 

 

 

8. Modro – zelená infrastruktura 

8.1. Normy a regule 

8.1.1. Hannover, Německo 

„V německém Hannoveru funguje podpora zelených střech a fasád v rámci projektu 

„Mehr Natur in der Stadt – Dach- und Fassadengrün in Hannover“ – Více přírody ve městě – 

střešní a fasádní zeleň v Hannoveru. Program byl oficiálně zahájen v červnu 2012 a od té doby 

bylo podpořeno přes 10 000 m² zelených střech a fasád. Od dubna 2017 se program přejmenoval 

a rozšířil o program podpory rekonstrukce zpevněných povrchů.  

Program kombinuje přímou finanční podporu a nepřímou podporu úlevou ze stočného 

poplatku za dešťovou vodu.  

 

Cíle programu jsou tyto:  

• Tvorba udržitelné zeleně na budovách  

• Udržení a zvýšení biologické rozmanitosti poskytnutím místa pro zeleň  

• Zlepšení mikroklimatu města skrze zastínění, ochlazení, filtrování a vázání 

jemných prachových částic a škodlivin v ovzduší  

• Obohacení pracovního a životního prostředí  

Obrázek 37 Ukázka osmi testovaných substrátů (Zdroj: 
Veljko Prodanovic et al. 2017) 

Obrázek 38 Schéma průběhu testovaného substrátu (Zdroj: Veljko Prodanovic et 
al. 2017) 
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• Zlepšení zdraví obyvatel  

• Podpora opatření k adaptaci na změnu klimatu v hustě osídlených rezidenčních 

a průmyslových oblastech 

 

Principem programu je bezplatné odborné poradenství v oblasti zeleně na budovách 

a následné poskytování finančního příspěvku v závislosti na jednotlivých žádostech. 

Podporována je fasádní a střešní zeleň na soukromých, veřejných (s výjimkou městských) 

a průmyslových objektech v Hannoveru, přičemž nesmí být překročena maximální poskytnutá 

finanční suma na pozemek bez ohledu na různá opatření realizovaná během programu. 

Podporována jsou také jen dobrovolná opatření – nelze podporovat opatření, je-li uloženo 

veřejnou institucí nebo zákonnou povinností (vyplývající např. z územního plánu nebo místních 

stavebních předpisů).“ [21] 

 

Tabulka 11 Porovnání podpory živých staveb v Hannoveru (Zdroj: Pavel Dostal et al. 2017) 

  

ZELENÉ STŘECHY ZELENÉ FASÁDY 

C
o
 j

e 
zp

ů
so

b
il

é 

Všechny náklady spojené 

s opatřením směrem od 

hydroizolace nahoru – rostlinný 

materiál, substrát, drenáž atd. 

Všechny náklady související 

s opatřením – materiál 

(rostliny, podpůrná konstrukce, 

vegetační kontejnery), 

realizace, doprava atd. 

Realizace pouze odbornou firmou 

(podle směrnice FLL), s maximální 

hodnotou součinitele odtoku 

srážkové vody C=0,5 

Odborné poradenství – 

možnosti, doporučení pro 

údržbu, provedení atd. 

Počáteční statické posouzení 
 

Odborné poradenství (typ zeleně, 

náročnost údržby atd.) 

 

R
o
zs

ah
 a

 v
ý
še

 p
o
d
p
o

ry
 

1/3 způsobilých nákladů,  

max 3000 € při velikosti zelené 

střechy do 250 m2, max 10000 € při 

velikosti nad 250 m2 

1/3 způsobilých nákladů,  

max 350 € 

Statické posouzení, max 300 € 

5 % nákladů na materiál u 

realizace svépomocí, 

max 500 € 

Snížení poplatku za odvod srážkové 

vody o 50 % (je ve výši 0,68 

€/m2/rok) při výšce vegetačního 

souvrství min. 6 cm 
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8.1.2. Iniciativa Mayors Adapt 

„Hlavní město Praha se dne 15. 1. 2016 připojilo k iniciativě Evropské unie a zavázalo se 

vypracovat strategii přizpůsobování se změně klimatu. 

Mayors Adapt je celounijní iniciativa realizována jménem Evropské komise, jejímž cílem 

je zapojit města a podpořit je v přizpůsobování se změně klimatu. Byla spuštěna v březnu 2014 v 

rámci Paktu starostů a primátorů, stěžejní evropské iniciativy zaměřené na aktivní zapojení měst 

do zmírňování změny klimatu. Mayors Adapt rozšiřuje činnosti, kterým se již města věnují v 

rámci Paktu starostů a primátorů, a podněcuje je k uceleným a jednotným krokům v oblasti změny 

klimatu. V současnosti čítá iniciativa 149 signatářů z 25 zemí a zdůrazňuje tak reálnou potřebu 

přizpůsobování měst na lokální úrovni. Výčet signatářů zahrnuje několik hlavních měst (Kodaň, 

Madrid, Lisabon, Stockholm, Dublin, Bratislava, Reykjavík), velké metropole i malé obce a další 

se stále připojují. 

Vytvoření adaptační strategie města je prvním krokem v přípravě na budoucí změny 

klimatu. Vlny veder a sucha, ale i častější povodně a nerovnoměrné rozložení srážek v průběhu 

roku jsou stále častějšími problémy, které se navíc v městském prostředí projevují intenzivněji 

než v otevřené krajině. Vysoké procento nepropustných povrchů, hustá zástavba a nedostatek 

zeleně zapříčiňují nejen tepelný městský ostrov, který ještě zvyšuje pocitovou teplotu ve městě, 

ale zároveň ovlivňují rychlost odtoku vody a omezují možnosti vsakování. 

Adaptační opatření je možné rozdělit na čtyři základní kategorie. Jsou to prvky zelené, 

modré a šedé infrastruktury a opatření vzdělávacího charakteru. Do zelené infrastruktury řadíme 

taková opatření, která zvyšují podíl přírodě blízkých ploch ve městech, vytváření systémů 

ekologické stability atd. Do této kategorie patří i budování zelených střech a zelených fasád, které 

fungují jako přírodní chlazení budov a zvyšují energetickou efektivnost staveb. Modrá 

infrastruktura pracuje s prvky vodního hospodářství. Příkladem může být zvyšování retenční 

schopnosti krajiny, obnova původních koryt vodních toků, ale také využívaní dešťové a odpadní 

vody pro závlahy nebo třeba splachování toalet. Šedá infrastruktura využívá technické prvky, zde 

je možné uvádět například využití solárních a fotovoltaických panelů, zateplování budov, nebo 

opatření větších rozměrů jako jsou například protipovodňové hráze atd. Čtvrtou skupinou jsou 

opatření edukativního rázu, můžeme také hovořit o environmentální výchově, případně 

ekologické osvětě. Tato forma adaptačních opatření míří přímo na obyvatele, které se snaží 

upozornit, eventuálně poučit, jak být k přírodě šetrnější a jak omezit zbytečné plýtvání energií a 

finančních prostředků.“ [22] 

8.1.3. Evropská unie – opatření pro znovuvyužití vody v zemědělství 

Dne 10.5. 2020 se Evropská rada rozhodla přijmout nová pravidla pro znovuvyužití vody 

pro závlahu v zemědělství. Tím usnadní používání vyčištěných městských odpadních vod pro 

zemědělské zavlažování. Nová opatření byla přijata ke snížení rizika nedostatku vody pro 

zavlažování plodin a tato pravidla by měla pomoci Evropě k zajištění dostatečného množství vody 

pro zavlažování polí zejména během vln veder a silného sucha.   

Vzhledem k tomu, že zeměpisné a klimatické podmínky se v jednotlivých členských 

státech velmi liší, může se členský stát rozhodnout, že není vhodné používat recyklovanou 

odpadní vodu pro zemědělské zavlažování na části nebo na celém svém území. 

Nedělní rozhodnutí 10.5. 2020 znamená, že Rada přijala svůj postoj v prvním čtení. 

Předtím, než bude moci být nařízení zveřejněno v Úředním věstníku, musí nyní toto nařízení 

přijmout Evropský parlament ve druhém čtení. [23] 

8.2. Certifikace udržitelné výstavby 

Získávání ocenění pro budovy šetrné k životnímu prostředí různými certifikáty, začíná 

být faktorem ovlivňující atraktivitu budov na trhu.  

Udržitelná výstavba se odkazuje na principy trvale udržitelného rozvoje a problematiku 

zelené architektury rozšiřuje rovněž o sociální a ekonomické aspekty.  
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Certifikace budov je hodnocení míry naplnění kritérií trvale udržitelné stavby a je 

založeno na bodovacím systému. Povinná kritéria jsou stanovena v určitých systémech 

hodnocení.  

8.2.1. Systém BREEAM a LEED 

Neexistuje jednotná metoda hodnocení a po celém světě existuje mnoho druhů 

certifikačních systémů. Mezi nejčastěji používané v Evropě patří systém BREEAM, LEED, HQE 

a DGNB.  

Nejvíce rozšiřující se je ale britský systém BREEAM, celým názvem Building Research 

Establishment Environmental Assessment Method, a americký systém LEED, celým názvem 

Leadership in Energy and Environmental Design. Oba systémy posuzování mají v zahraničí již 

delší tradici. Za jejich vznikem jsou vědecké organizace podporované průmyslovou sférou. 

Rozvoj systémů BREEAM a LEED v ČR je způsoben především zájmem zahraničních 

investorů velkých administrativních staveb, které jsou určeny často opět pro zahraniční klienty 

nebo nájemníky. Ti jsou zvyklí na vysoký standard kvality budovy, vnitřního prostředí, nízké 

náklady, ale např. i dobrou dostupnost. Záměr vybudovat stavbu úspěšnou z pohledu udržitelného 

stavění tak může přinést při dosažení vysokého hodnocení výhodu i při jejím prodeji nebo 

pronájmu. [24], [25] 

BREEAM a LEED jsou systémy, které hodnotí budovy z hlediska jejich komplexní 

udržitelnosti v několika kategoriích – například jakou energetickou účinnost budova má, jak se 

podílí na emisi skleníkových plynů, do jaké míry je budova zárukou zdraví a pohody, jaký je 

management pozemku, zda a do jaké míry se podílí na znečištění, nebo jak nakládá s odpady. 

Obsah obou certifikačních rámců, BREEAM i LEED, je rozdělen do několika částí, jimž 

je přisouzena určitá váha nebo bodové hodnocení, které se může lišit např. podle typu budovy. 

[26] 

Zelené stěny mohou přímo nebo s jinými prvky udržitelnosti budovy přispívat 

k certifikaci BREEAM i LEED. V rámci certifikátu LEED se živé stěny zapojují do všech 

kategorií. [10] 

• Udržitelná lokalita 

Tmavé listy zelených stěn pomáhají snižovat odrazivost slunečních paprsků od 

budov, a tím snižovat UHI (efekt městského tepelného ostrova). 

• Hospodaření s vodou 

Budovy mohou používat systém sběru dešťové vody pro závlahu zelených stěn a 

dalších krajinných prvků, čímž sníží produkci odpadní vody.  

• Energie a atmosféra 

Zelené stěny poskytují dodatečnou vrstvu izolace a přirozeně chladí 

prostřednictvím evapotranspirace. Díky těmto účinkům dochází k úspoře energie 

a nákladů. Úspory se liší v závislosti na podnebí.  

• Materiály a zdroje 

Zelené stěny lze rozdělit do dvou kategorií: recyklovaný obsah a regionální 

materiály. 

• Kvalita vnitřního prostředí  

Snížení škodlivých částic v ovzduší. 

• Inovace v návrhu a regionální priority 

Design zelených stěn může pozitivně ovlivnit lidskou psychiku. 
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Tabulka 12 Oblasti a jejich bodové ohodnocení systémů BREEAM a LEED pro novostavbu 

administrativní budovy (Zdroj dat: Daniela Danešová) 

BREEAM LEED 

Management 12 Udržitelná lokalita 28 

Zdraví a vnitřní prostředí 15 Hospodaření s vodou 10 

Energie 19 Energie a atmosféra 37 

Doprava 8 Materiály a zdroje 13 

Voda 6 Kvalita vnitřního prostředí 12 

Materiály 12,5 Inovace v návrhu  6 

Odpad 7,5 Regionální priority 4 

Využití půdy a ekologie 10     

Znečištění 10     

Inovace 10     

Celkem 110 Celkem 110 

Klasifikace v systému BREEAM je závislá na procentu dosažených bodů, viz tab. 13. V 

systému LEED se hodnotí počet dosažených bodů, viz tab. 14. 

Tabulka 13 Klasifikace dle BREEAM (Zdroj: Daniela Danešová) 

Klasifikace BREEAM – certifikát 

<30 % ≥ 30 % ≥ 45 % ≥ 55 % ≥ 70 % ≥ 85 % 

Unclassified 

(Neklasifikováno) 

Pass 

(Dostatečný) 

Good 

(Dobrý) 

Very good 

(Velmi dobrý) 

Excellent 

(Vynikající) 

Outstanding 

(Mimořádný) 

Tabulka 14 Klasifikace dle LEED (Zdroj: Daniela Danešová) 

Klasifikace LEED – certifikát 

40–49 bodů 50–59 bodů 60–79 bodů ≥ 80 bodů 

Certified 

(Certifikováno) 

Silver        

(Stříbrný) 

Gold         

(Zlatý) 

Platinum 

(Platinový) 

8.2.2. Systém SBToolCZ 

Na míru českým podmínkám byl vytvořen národní český certifikační nástroj SBToolCZ. 

Proces certifikace byl oficiálně představen a uveden do provozu v červnu 2010. 

SBToolCZ je v současnosti jediný lokalizovaný nástroj v ČR, respektuje místní 

klimatické, stavební a legislativní poměry a v porovnání se zahraničními metodikami je levnější. 

SBToolCZ vychází z mezinárodně uznávané metody a hodnotí podobná kritéria jako ostatní 

zahraniční metody. 

Každé kritérium má bodovací systém, který je podložen dlouholetým výzkumem a 

respektem k národním zvyklostem a české legislativě. Na základě obdrženého počtu bodů se 

stanovuje výsledná úroveň kvality. [27] 

 

Tabulka 15 Klasifikace dle SBToolCZ (Zdroj dat: SBToolCZ) 

Klasifikace SBToolCZ – certifikát 

<40 % 40–60 % 60–80 % <80 % 

budova certifikována Bronzový Stříbrný Zlatý 
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8.2.3. Systém WELL 

Jako doplněk pro výše zmíněné certifikáty, které jsou zaměřeny na trvalou udržitelnost 

budov, existuje na trhu také certifikační systém WELL. Je výsledkem nové formy trvalé 

udržitelnosti, která již kromě minimalizace dopadů budov na životní prostředí řeší i dopad budov 

na člověka – jeho zdraví i komfort. WELL certifikace by měla garantovat příjemné pracovní 

prostředí a tím zvyšovat produktivitu zaměstnanců.  Certifikace se zabývá 10 základními 

koncepty: vzduch, voda, výživa, světlo, pohyb, tepelná pohoda, zvuk, materiály, mysl a komunita. 

[29] 

 

Tabulka 16 Koncepty certifikace WELL (Zdroj dat: Arcadis) 

WELL 

Vzduch optimalizace a kvalita vnitřního ovzduší 

Voda 

optimalizace kvality vody a zároveň zajištění její 

dostupnosti 

Výživa podpora zdravého stravování 

Světlo úroveň osvětlení s důrazem na přirozené denní světlo 

Pohyb zvýšení pohybové aktivity 

Tepelná pohoda 
optimalizace návrhu a řízení systému vytápění, chlazení 

a klimatizace 

Zvuk 

optimalizace požadovaného přenosu zvuku a snižování 

hlučnosti ve vnitřním prostředí vlivem vnějších i 

vnitřních faktorů 

Materiály 

snižování dopadu škodlivých a toxických látek ze 

zabudovaných materiálů a zařizovacích předmětů na 

uživatele 

Mysl 
podpora mentálního a emocionálního zdraví se 

zaměřením na faktory, které je ovlivňují 

Komunita 
zajištění řádné zdravotní péče, podmínek pro nové 

rodiče, sociální a empatický přístup 
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9. Praktická část: návrh zelené stěny  

9.1. Lokalita objektu a zelené stěny 

Tato část práce se zaměřuje na praktický návrh interiérové zelené stěny. Zelená stěna bude 

situována ve druhém nadzemním podlaží firmy IRIMON, spol. s.r.o., která se nachází na Praze 

14, Kyje. Firma Irimon se zabývá především poskytováním komplexních služeb v oblasti 

profesionálních automatických závlahových systémů, technologií pro zahrady, veřejnou zeleň a 

zemědělství. Zelená stěna bude jak výzkumným prvkem pro výpočet spotřeby vody, tak i 

přínosem pro lepší prostředí v budově. 

 

Firma se v roce 2019 rozhodla rozšířit své prostory o sousedící budovu a v rámci 

rekonstrukce chtěla realizovat interiérovou zelenou stěnu.  Zelená stěna bude realizována 

v jarních měsících roku 2020. Bude estetickou dominantou nad schodištěm, které vede do části 

obchodního oddělení, a uvítá tak zákazníky, kteří si přijdou pro své zboží. 

 

Pro návrh zelené stěny ve 2. NP byla vymezena plocha 4380 mm x 3240 mm, která 

je z každé strany ohraničena nově postavenými příčkami (s tloušťkou 100 mm). Pro zázemí 

závlahového systému je vymezena samostatná místnost, ve které bude na stěně o rozměrech 1495 

mm x 3240 mm umístěna hlavní sestava. Návrh zelené stěny je inspirován zejména dílem Patrica 

Blanca, a proto se jedná o hydroponický systém, který neobsahuje žádný substrát.  

 

Obrázek 37 – Mapa s vyznačením objektu 

Obrázek 8 – Budova pro návrh interiérové stěny 
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9.2. Konstrukce zelené stěny 

 

Obrázek 42 Pohled a řez podpůrnou konstrukcí zelené stěny (Zdroj: autor) 

Obrázek 41 Půdorys detailního umístění zelené stěny (Zdroj dat: firma Irimon)  
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Na obrázku č. 12 a 13 je vizualizace a skutečné provedení konstrukce stěny. Obrázek 15 

zobrazuje detail napojení odpadu přebytečné vody do kanalizačního potrubí. 

Obrázek 93 3D vizualizace stěny (Zdroj: autor) 

Obrázek 44 Skutečné provedení konstrukce (Zdroj: firma Irimon) 
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9.3. Skladba zelené stěny 

9.3.1. Popis vybraného typu zelené stěny 

Jedná se o typ souvislé živé stěny, která byla popularizována zejména botanikem 

Patrickem Blancem. Tento typ zelené stěny je typický svým bezsubstrátovým řešením, díky 

kterému se liší od těžkých substrátových konstrukcí. Celý systém funguje na principu hydroponie 

(= pěstování rostlin bez půdy v živém roztoku) na textilii. Jako textilie se využívá hydrofilní 

tkanina, která slouží k uchycení rostlin, příjmu vody a živin. Rostliny jsou umístěné mezi vrstvy 

takovéto tkaniny, které je uchycena na pevné desce. K závlaze a dávkování živin se využívá 

závlahový systém, který je umístěn v horní části konstrukce. Který podle nastavení automaticky 

dávkuje vodu s živinami. Voda z horní části gravitačně stéká mezi tkaninami a zvlhčuje celou 

plochu tkaniny, ve které jsou prorostlé kořeny rostlin. Pod samotnou konstrukci je nutno umístit 

nádobu, která bude zachycovat přebytečnou vodu. [30] 

Obrázek 45 Detail napojení na kanalizační potrubí (Zdroj: firma Irimon) 

Obrázek 46 Souvislá interiérová stěna Praha, Karlín (Zdroj: Matouš Hydroponie) 
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Obrázek 47 Exteriérová souvislá 

stěna Buštěhrad (Zdroj: autor) 

Obrázek 48 Detail zakořeněných 

rostlin v tkanině (Zdroj: autor) 

Tabulka 49 Zelená stěna od Patricka Blanca Austrálie (Zdroj: Patrick Blanc 2008) 
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9.3.2. Skladba zelené stěny 

Navržená konstrukce zelené stěny se skládá z ocelového rámu (1), který zajišťuje 

provětrání mezi OSB deskou a nosnou stěnou. Tento rám není nutný pro samotnou konstrukci, 

ale v případě prosáknutí vlhkosti skrz izolační vrstvu chrání stěnu před napadení plísněmi. Na 

tento rám je instalována OSB deska (2) tloušťky 15 mm, která zajišťuje stabilitu textilií. OSB 

deska je ošetřena penetračním asfaltovým nátěrem (3), který působí proti vlhkosti, plísním a 

hnilobám. Další vrstvu tvoří nopová folie z vysokohustotního polyethylenu (4), která chrání 

konstrukci před vlhkostí. Poté následují dvě netkané textilie (6), každá tloušťky 2 mm, mezi 

kterými je v horní části umístěno potrubí pro závlahu (5). Horní část netkaných textilií je sepnuta 

pouze pomocí suchého zipu, který umožní kontrolu kapkovacího potrubí a jednotlivých 

kapkovačů. Poslední vrstva je tkaná textilie tloušťky 4 mm (7), do které se vyříznou otvory pro 

vegetaci. Celá konstrukce je přichycena k OSB desce pomocí sponkovačky, kterou se snažíme 

použít na co nejméně místech. Tato místa jsou riziková kvůli prosáknutí vlhkosti do dalších částí 

konstrukce, kde by mohla vznikat nežádíouc.  

Ve spodní části konstrukce se nachází odtokový žlab (9), který slouží pro zachycení vody 

ze zalévané zelené stěny. Žlab je umístěn u stěny pod vegetací (8) a je mírně vyspádován. 

Odtokový žlab je 20 cm nad zemí a na několika místech podložen podezdívkou. V levé části se 

pak napojuje na kanalizační potrubí se sifonem. 

 

Obrázek 50 Vizualizace jednotlivých vrstev (Zdroj: autor) 
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9.4. Diskuze zdroje vody pro závlahu zelené stěny 

9.4.1. Důvody pro použití vodovodního řádu 

Mezi možnosti pro zdroj vody dotčeného objektu byla zvažována studna, retenční nádrž 

a vodovodní řád. Na pozemku u objektu se zelenou stěnou se nachází studna, která by se mohla 

zdát jako ideální řešení pro závlahu zelené stěny. Tato studna se však využívá na částečnou 

závlahu venkovní zahrady a bohužel nemá dostatečnou vydatnost a odběr by byl nedostačující. 

Z ekologického pohledu by nejideálnějším řešením bylo zadržet srážkovou vodu.  Ploché střechy 

objektu by měly potenciál vodu zadržet a podpořit lepší hospodaření s dešťovou vodou. Jelikož 

se nejedná o nový projekt, ale již postavenou budovu, která má svody ze střech napojené do 

dešťové kanalizace, jednalo by se o konstrukčně velice náročný proces. Zároveň by se stavbou 

významně zasáhlo do chodu firmy, která by musela pozastavit, či významně upravit svůj provoz. 

Pro využití dešťové vody by bylo dále nutné postavit retenční nádrž, která by zachycovala 

potřebný déšť. S výstavbou a zavlažováním z retenční nádrže se pojí riziko nedostatku vody, které 

je pro souvislou interiérovou zelenou stěnu nepřijatelné. Z tohoto důvodu by se muselo řešit 

dopouštění retenční nádrže a jediným možným vodním zdrojem by byl vodovodní řád. 

Vybudování nádrže spolu s potřebným zásahem do konstrukce by bylo technicky velice obtížné 

a finančně nákladné.  

Na základě těchto okolností je voda z vodovodního řádu nejdostupnější a prakticky jediný 

možný vodní zdroj.  

 

Tabulka 17 Srovnání zdrojů vody, 1. nejlepší - 3. nejhorší (Zdroj: autor) 

Zdroj vody 
Ekologický 

aspekt 

Technická 

náročnost 

Ekonomický 

aspekt 
Proveditelnost 

Studna 2 2 2 3 

Retenční nádrž 1 3 3 2 

Vodovodní řád 3 1 1 1 

 

9.4.2. Stavební příprava – přípojky vody  

Přívod vody k zelené stěně je zajištěn polypropylenovým potrubím tloušťky 25 mm. 

 

Tabulka 18 Parametry zdroje vody – vodovodní řád (Zdroj: autor) 

Materiál:  polypropylen 

Průměr:  25 mm 

Tlak:  4 bary 

Průtok:  0,4 l/s 
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9.5. Návrh závlahy 

9.5.1. Princip závlahy 

Závlaha interiérové živé stěny je řešena pomocí jednoduchého polyethylenového 

kapkovacího potrubí s vnějším průměrem 20 mm. Potrubí je umístěno horizontálně v horní části 

stěny mezi dvojicí netkaných textilií. Kapkovače s kompenzací tlaku a výtokem 8 l/hod jsou 

rozmístěné ve sponu 20 cm. Tímto dojde k nasáknutí textilií, kterými postupně voda proteče do 

spodní části zelené stěny.  

Provoz závlahy je navržena 2 x denně, v ranních a večerních hodinách. Závlaha je tvořena 

jednou sekcí. Délka doby závlahy bude stanovena experimentálně na základě měření průtoku a 

Obrázek 52 Fotka skutečného přívodu vody 

(Zdroj: Irimon) 

Obrázek 51 Schéma přívodu vody a umístění hlavní sestavy (Zdroj: autor) 

Obrázek 53 Schéma umístění hlavní 

sestavy (Zdroj: autor) 
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odtoku. Pro tento případ je ve spodní části umístěn odtokový žlab. Účel tohoto žlabu je ale pouze 

pojistný a v ideálním případě se pokusíme dosáhnout na základě měření ideální závlahové dávky 

a nulového odtoku.  V mírném podnebí vnitřní stěna, která je chráněná před větrem, zřídka 

potřebuje více než 1 l/m2/den. [3] Tj. při ploše stěny 11,95 m2 je denní spotřeba vody 11,95 m2. 

Za účelem udržení minerální rovnováhy v kořenových systémech je pomocí 

mechanického dávkovače hnojiv distribuován vysoce zředěný výživný roztok 0,2 g/l.  

V některých případech je problém s ucpáváním kapkovačů, které jsou velmi citlivé na 

zanášení a ucpávání. V tomto případě se doporučuje použití rozpouštědel, které se aplikují přes 

dávkovací čerpadlo. V případě úplného ucpání se k vypouštěcímu ventilu připojí kompresor a 

celý systém se profoukne tlakovým vzduchem.  

9.5.2. Použité prvky závlahy a osvětlení 

9.5.2.1. Hlavní sestava 

Na začátku automatického závlahového systému bude instalována hlavní sestava 

sestávající z těchto komponentů: [15] 

 

• Impulsní vodoměr  

Analogový impulzní vodoměr komunikuje s jednotkou PRO-HC, kterým předává 

informace o průtocích na jednotlivých sekcích, čímž kontroluje a vyhodnocuje 

případné úniky. Zároveň poskytuje podrobnou online statistiku o spotřebě vody v 

jednotlivých dnech. 

• Zpětná klapka 

Zabraňuje zpětnému přisátí závlahové vody zpět do přívodního potrubí. 

• Sítový filtr 

Pro zachycení jemných mechanických nečistot obsažených ve zdroji vody pro 

závlahový systém. Zabraňuje ucpávání kapkovacího potrubí.  

• Elektromagnetický ventil 

Elektromagnetické ventily v kombinaci s ovládacími jednotkami Hunter zajistí 

spolehlivý automatický režim závlahy. 

• Kulový ventil 

Umožňuje manuální uzavření vstupu vody do systému u zelené stěny v době 

požadované odstávky systému (např. při profouknutí kvůli ucpanému kapkovacímu 

potrubí) nebo při poruše. 

• Dávkovací čerpadlo hnojiv MINIDOS 

Slouží pro optimální dávkování tekutého hnojiva. Dávka injektovaného roztoku je 

vždy přesná a úměrná k objemu vody protékající dávkovačem, tím se zabraňuje 

předávkování rostlin.  

• Vypouštěcí ventil 

Umožňuje připojení kompresoru a snadné profouknutí systému vzduchem v případě 

potřeby. 

9.5.2.2. Přívodní a rozvodové potrubí  

• Polypropylenové potrubí 

Pro přívod vody k závlahové ploše bude použito polypropylenové tyčové potrubí PPR 

SDR 6 je vhodné pro vnitřní rozvody vody studené i teplé vody. Délka použitých 

trubek je 1 m. Výhoda potrubí je snadná manipulace a montáž. Spojují se pomocí 

polyfúzního svařování. [15] 

• Polyethylenové potrubí 

Pro rozvod vody po zavlažované ploše bude použito jednovrstvé slabostěnné potrubí 

o dimenzi 20 mm. Potrubí z nízkohustotního polyethylenu typu EXTRA SOFT je 
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výrazně měkčí (například oproti materiálu PE-MD a PE-HD), což umožňuje snadnější 

manipulaci s potrubím během instalace. Potrubí je vhodné pro spojování 

mechanickými spojkami CONNECTO a CONNECTO PLUS. Je určeno primárně pro 

nízkotlaké systémy a rozvody vody pro mikrozávlahu. Optimální pracovní tlak se 

pohybuje v rozmezí 2-4 bar. [15] 

9.5.2.3. Kapkovací potrubí 

Kapkovače jsou rozmístěny na potrubí ve sponu 20 cm. Do hadice se za pomocí děrovače 

vytvoří otvor, do kterého se následně vloží kapkovač o průtoku 8 l/s. Voda vykapává z kapkovače 

v horní části navržené zelené stěny a vlivem gravitace stéká dolů.  

9.5.2.4. Ovládací jednotka 

 Byla zvolena ovládací jednotka Hunter PRO HC 6 s webovým softwarem Hydrawise. 

Tato jednotka umožňuje tzv. vzdálenou správu, díky které můžeme závlahový systém spravovat 

na dálku přes webové rozhraní. Internetová ovládací jednotka má přehledný barevný dotykový 

displey s podsvícením. Nabízí možnost 6 programů a 6 sekcí. [15] 

Výhodou systému Hydrawise je ve sledování spotřeby vody každého závlahového cyklu. 

To nám umožní sledovat spotřebu vody a hnojiv zavlažované interiérové stěny a vyhodnotit její 

režim.  

9.5.2.5. Osvětlení 

Zelená stěna je přirozeně osvětlena oknem na jihovýchodní straně. Přirozené světlo 

z tohoto okna není dostačující pro správný růst rostlin. V případě interiérových zelených stěn je 

ve většině případů nutné umělé osvětlení. Na navrhovanou plochu by mělo být dostačujících osm 

lištových LED svítidel.  

 

Obrázek 54 Příprava hlavní sestavy AZS (Zdroj: Anna Ratzenbeková) 
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9.6.  Závěr 

Návrh interiérové souvislé zelené stěny v 2. NP kancelářské budovy Irimon je 

v současné době v realizaci. Předpokládaný termín dokončení je naplánovaný do konce 

července 2020. Jedná se o pilotní projekt firmy Irimon, který má za úkol sledovat a 

následně vyhodnotit potřebu závlahy interiérových zelených stěn spolu s množstvím 

aplikovaných hnojiv. Ke sledování se využije ovládací jednotka Hunter PRO HC 

6 s webovým softwarem Hydrawise, který zaznamenává množství každé závlahové 

dávky. Následně závlahovou dávku upravuje dle klimatických podmínek, a tím šetří 

spotřebu vody pro závlahu. V rámci realizací jsou do budoucna u objektu plánované 

i exteriérové zelené stěny.  

Konstrukce interiérové zelené stěny o velikosti 4380 x 3240 mm, typu souvislá živá 

stěna, s instalovaným kapkovacím potrubím PE-LD/ES ⌀20 mm s kompenzací tlaku se 

skládá z 15 mm OSB desky, penetračního asfaltového nátěru, nopové fólie 

z vysokohustotního polyethylenu, dvou vrstev netkané textilie každá tloušťky 2 mm 

a vrchní tkané textilie 4 mm. Do tkané textilie se následně vyříznou otvory o šířce 

5-10 cm (v závislosti na druhu rostlin) a po celé ploše navržené stěny se do kapes umístí 

vybraná vegetace. V dolní části konstrukce je navržen odtokový žlab délky 4374 mm o 

objemu 88,3 dm3, který zachytí případný odtok.  

Samotná konstrukce bude mít pozitivní dopad na prostředí budovy. Ať už v rámci 

zlepšení kvality vzduchu, tržní hodnoty objektu, estetiky či zlepšení psychické pohody.    

Celkovým cílem pilotního projektu navržené interiérové zelené stěny je lepší 

pochopení režimu souvislých živých stěn se zaměřením na jejich závlahu.  
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