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HISTORIE ZELENÝCH STŘECH V ČESKÉ REPUBLICE

▪ 1863 - zkonstruována první zelená střecha na budově koníren u zámku v Lipníku nad Bečvou

▪ 1863 – 1. polovina 20. století – zelená zahrada na terase zámku Konopiště a terasy na dalších 
českých zámcích 

▪ 1910 – rekonstrukce střešní zahrady v Lipníku nad Bečvou

▪ 1. polovina 20. století        - Zelená zahrada na budově Union banky v Brně, Zelená střecha 
na budově Baťovy továrny ve Zlíně

▪ 2. polovina 20. století – zelené střechy budovány především na veřejných a komerčních 
budovách (terasa hotelu Thermal v Karlových Varech, Nákupní 
centrum Prior v Brně

– do roku 1990 bylo vybudováno 15 000 ha zelených střech

– po roce 1991 procento budovaných střech ročně stoupá



ÚČEL A FUNKCE

▪ Je mnoho kategorií, které definují zelenou střechu

▪ Urbanistická a krajinotvorná

– místo pro relaxací

– rozšíření životního prostoru pro faunu i flóru

– zvýšení počtu zeleně v krajině

▪ Environmentální funkce

– snížení rychlosti proudění vzduchu a snížení prašnosti 

– retence srážkové vody

Nejstrmější zelená střecha v České republice Zelená střecha komunitního centra Otevřená zahrada v Brně



KONSTRUKČNÍ VÝHODY

▪ Estetická funkce

▪ Přidaná tepelná izolace

▪ Ochrana hydroizolační a nosné vrstvy

▪ Zlepšení akustických vlastností střechy

▪ Substrát slouží jako kročejová izolace

▪ Vysoká retenční schopnost

▪ Vegetace zvyšuje účinnost fotovoltaických panelů

KONSTRUKČNÍ NEVÝHODY

▪ Minimální podpora státu pro konstrukci zelených střech

▪ Vyšší cena než u klasických střech

▪ Nutnost správné a přesné instalace souvrství

▪ Biologické znečištění



TYPY ZELENÝCH STŘECH

▪ Biotopní zelená střecha

– substrát výšky 6 – 12 cm 

– cena 1430 – 2350 Kč/m2

– údržba – 1 – 2 za rok

▪ Extenzivní zelená střecha

– substrát výšky 2 – 20 cm 

– cena 1490 – 3300 Kč/m2

– údržba – záleží na počasí - 1 – 3 za rok

▪ Semi-intenzivní zelená střecha

– substrát výšky 15 – 30 cm 

– cena 1730 – 4600 Kč/m2

– údržba – pravidelná

▪ Intenzivní zelená střecha

– výška substrátu vyšší než 30 cm 

– cena 2300 – 7900 Kč/m2

– údržba – pravidelná



REKONSTRUKCE NEJSTARŠÍ ZELENÉ STŘECHY V ČESKÉ REPUBLICE

▪ Realizována v roce 1863

▪ Rekonstruována v roce 1910

▪ Rekonstruována v roce 2005

– odstranění stávající zeminy (30 cm)

– kontrola hydroizolační vrstvy

– opravení hydroizolační vrstvy

– vytvoření nové separační vrstvy

– tepelná izolace z EPS S 100

– hydroizolační membrána

– vrstvy intenzivní zelené střechy
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