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Abstrakt 

Zelená střecha jako konstrukce, která řeší nakládání se srážkovou vodou, je jedním z mnoha 

moderních opatření doporučených pro rekonstrukce urbanistických celků. Uvedená analýza si 

klade za cíl vyhodnotit potenciál aplikace těchto konstrukcí na modelovém příkladu města Brna, 

respektive jeho vybrané lokality, kterou bylo možné dobře zmapovat z hlediska odtokových 

poměrů. V úvahu je brán jednotný kanalizační systém, hustá koncentrovaná zástavba s rozsáhlými 

zpevněnými plochami s vysokým součinitelem odtoku zvláště při přívalových deštích. Cílovou 

referenční hodnotou je získat představu o možné změně odtoku při instalacích zelených střech v 

hojné, ale přesto realizovatelné míře v průměrné kvalitě provedení. 
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Úvod 

V poslední době celosvětová tendence snížení negativního vlivu člověka na 

životní prostředí předpokládá uplatnění zelené infrastruktury jako způsobu 

zachování nebo imitace přírodních procesů ve městě. Z hlediska bilance vody 

moderní město má velký poměr pevných nepropustných ploch, které braní 

přirozenému vsaku dešťové vody v místě vzniku a způsobuje nerovnoměrné 

rozložení vody v území. 

Přírodě blízké hospodaření s dešťovou vodou (HDV) jako součást zelené 

infrastruktury může existovat v různých měřítkách, od lokálního až po měřítko 

města nebo celého regionu. Lokální měřítko zahrnuje více opatření, která přispívá 

k větší míře přirozené infiltrace, redukci zatížení kanalizační sítě a snížení 

maximálního odtoku [1], a patří mezi nimi také zelené střechy.  

V této prací bude popsán současný stav zacházení s dešťovou vodou v 

katastrálním území Veveří ve městě Brně a analýza možnosti zmenšení produkce 

odtoku pomocí aplikace zelených střech.  

Cíle 

Cílem je vytvoření analýzy současného stavu centra města z hlediska zástavby a 

charakteru povrchů, a také zjištění možnosti ovlivnit odtokové poměry z území 

pomocí zelených střech. Zelené střechy jsou totiž efektivním opatřením pro 

snížení množství srážkového odtoku, nicméně často se jedná o konkrétní 

zastavěnou plochu budovy, kde může být aplikováno buď konvenční nebo 

vegetační souvrství a porovnává se odtoky pouze z této střechy. Táto práce má ale 

záměr orientačně vyhodnotit možnost instalace zelených střech při nejlepším 

scénáři, a to pouze s ohledem na vhodnost existujících konstrukcí střech, proto 

výsledek bude zobrazovat maximálně dosažitelný přínos zelených střech, což je 

však v současných ekonomických podmínkách těžce realizovatelné. Nicméně 

zelené střechy jsou pouze jedním ze mnoha opatření, která by měla působit 

komplexně, a proto předpokládá se, že samostatně zajistit výrazné snížení 

množství srážkového odtoku nemůžou. 

Metodika 

Pro analýzu bylo zvoleno katastrální území Veveří (Brno). K.ú. Veveří se nachází 

v centru města, ale je tvořeno zástavbou méně hustou, než například k.ú. Město 

Brno (historické centrum) a obsahuje také zelené plochy. Pomocí ortofotomap 

bylo dané území prozkoumáno a zjištěn podíl zastavěné plochy, pevných ploch 

komunikací a ploch zeleně. Každému typu ploch byl přiřazen součinitel odtoku a 

spočítán celkový odtok z území za současného stavu. Po tom byla prozkoumána 



zástavba v území a odhadnut podíl budov, na kterých by mohlo být aplikováno 

vegetační souvrství. Bral se v úvahu přibližný věk budovy a sklon střechy, s 

možností instalace zeleného souvrství se počítalo u budov novějších nebo s 

plochou střechou. Pak byl odtok z území spočítán s uvažováním náhrady 

konvenčních střech zelenými. 

Vstupní hodnoty 

Údaje o území. Brno je druhým největším městem České republiky [2], má 

celkovou výměru 23 018,27 ha, z toho zastavěná plocha a nádvoří činí 2098,35 ha 

(9,1 %).  

Převážná část města Brna, téměř 2/3 celkové rozlohy, včetně k.ú. Veveří, je 

odkanalizována jednotným systémem (Obr.1). Tento systém se zachoval z období 

prvního budování kanalizace, kdy veškeré odpadní vody byly odváděny do řek 

Svratky a Svitavy, resp. do místních vodotečí. Aby nedocházelo za dešťů k 

přetížení a nežádoucímu ovlivňování biologických procesů (přílišné zředění 

odpadních vod) na ČOV, jsou součástí jednotného systému odlehčovací komory, 

zajišťující po příslušném naředění odlehčení odpadních vod do recipientu ještě, 

než přitečou do čistírny [3]. 

 

Obr. 1 Odkanalizování k.ú. Veveří a okolí (zdroj: [4]) 

 

Kanalizace tedy ovlivňuje čistotu vodních toků protékajících městem Brnem: - 

přepadem smíšených (ředěných) odpadních vod při deštích přes dešťové 

oddělovače – dešťovými stokami zaústěnými do toků – zbytkovým znečištěním 

vyčištěných vod vypouštěných z ČOV Brno–Modřice [3]. 



Katastrální území Veveří (Obr.2) je součástí městské části Brno-střed a má 

rozlohu 197,5766 ha [5]. Veveří, kromě západní části, je převážně 

charakterizováno zástavbou městského typu (Obr.3), která je definována jako 

zástavba zahrnující uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty tvořící souvislou 

uliční frontu [6]. Ze západní strany se nachází kopec Kraví Hora s velkým 

podílem zelených ploch (park, rekreační areál a zahrádkářská osada). 

 

Obr. 2 Katastrální území Veveří. Nalevo: územní plán (zdroj: [7]), napravo: 

ortofoto mapa (zdroj: [8]) 

 

Obr. 3 Nalevo: Druhy povrchů města Brna (zdroj: [9]) Napravo: K.ú. Veveří na 

mapě Brna 

 

Pro cíle této práce bylo pomocí [8] zjištěno, že k.ú. Veveří je tvořeno 

následujícími typy ploch: 

- pevné plochy silnic a chodníků Apev = cca 770 000 m2 



Do této kategorie jsou také zahrnuty plochy z betonové nebo kamenné dlažby, 

jejichž koeficient odtoku může být menší než u asfaltových ploch, neboť díky 

spárám jsou schopny vsáknout některé množství vody, ale v měřítku mapy nebylo 

možné tyto plochy spočítat zvlášť. 

- plochy zeleně Azel = cca 680 000 m2 

- zastavěná plocha Azast = cca 550 000 m2, z toho: 

- plocha zelených střech Azast zel = 3300 m2. 

Retenční schopnosti zelených střech. Zelené střechy jsou schopny vsáknout 50-

90 % srážek [10]. V [11] jsou uvedeny hodnoty 40-70 %. Množství srážkové 

vody, které může být zachyceno, je ovlivněno především tloušťkou vegetační 

vrstvy ([10] uvádí množství zachycené vody v závislosti na tloušťce konstrukce, 

jedná se o sypké materiály – substrát (Obr. 4)). 

Údaje se vztahují na území s celkovým ročním úhrnem srážek 650 až 800 mm. V 

regionech s nižším množstvím srážek zadržování vody je vyšší [10]. 

Průměrný srážkový úhrn v Brně v rocích 1981-2010 je 503,3 mm [12]. Pro odhad 

zvýšení retence u zelených střech na území s tímto úhrnem za 100 % bude přijata 

hodnota 503,3 mm, proto retence by mohla být o 1,29krát vyšší než uvedená v 

tabulce (Obr 4). 

V přehledu různých typů zelených střech (Obr. 4) kromě hodnoty retence v 

procentech je také uvedena váha suché a nasycené konstrukce, což umožňuje 

spočítat určité množství vody zachycené zelenou střechou.  

Pro určení skutečné retence brněnských zelených střech byly použity skladby G1 

(extenzivní) a G3 (intenzivní). Ačkoliv G3 je označena jako semi-intenzivní, 

intenzivní střechy v Brně patří do této kategorie, neboť žádná z nalezených v [14] 

zelených střech neodpovídá vlastnostem a vzhledu intenzivní střechy G4, na 

střechách se totiž nevyskytovaly žádné stromy, pouze malé keře. Po spočítání 

rozdílu mezi váhou v suchém a nasyceném stavu byla nalezena skutečná retence 

střech v mm/m2: 

G1 – 34 mm/m2 

G3 – 122 mm/m2 

 



 

Obr. 4 Nalevo: Přehled typů zelených střech (zdroj: [13], upraveno autorem), 

napravo: Retenční schopnosti zelených střech podle FLL a odhad pří ročním 

úhrnu 503,3 mm (zdroj: [10], upraveno autorem) 

 

Srážkové úhrny. Hodnoty [10] v procentech jsou uvedeny pro celoroční období 

bez ohledu na jednotlivé srážkové úhrny. Nicméně větší část odtoku je tvořena v 

období přívalových dešťů, zatímco při většině běžných dešťů odtok ze zelené 

střechy může nevznikat. 

Hodnoty srážkových úhrnů pro cíle této práce byly zvoleny tak, aby byly 

znázorněny retenční schopnosti zelených střech jak při běžném, tak i při 

přívalovém dešti, který se může vyskytovat jednou za několik let. 

Jako běžné byly zvoleny úhrny U1 = 1 mm a U2 = 10 mm (24hodinový úhrn). V 

létě při vysokých teplotách 1 mm déšť se může částečně nebo zcela vypařit. 

Dále byly zvoleny hodnoty úhrnů podle [11]: U3 = 31,0 mm za 60 min a U4 = 53,8 

mm za 24 hodin (periodicita p=0,1 – jednou za 10 let). 

Kromě toho byla spočítána průměrná hodnota srážkového úhrnu v tzv. velkém 

vegetačním období (duben-září). Pro výpočet byl zvolen rok 2016 (údaje ze 

stanice Tuřany) s celkovým počtem srážkových dní 140 v celém roce a 63 ve 



velkém vegetačním období. Roční srážkový úhrn činí 523,7 mm, což je o 4,05 % 

víc, než průměrný v letech 1981-2010 (503,3 mm) [12]. Bylo spočítáno množství 

srážkových dní za velké vegetační období a celkový úhrn srážek, dělením 

celkového úhrnu počtem srážkových dní byl zjištěn průměrný úhrn (Obr.5). 

 

Obr.5 Nalevo: Výpočet počtu srážkových dní a úhrnů v roce 2016 (zdroj: autor, 

na základě údajů [12]), napravo: Hyetograf (zdroj: [15]) 

 

Průměrný srážkový úhrn v roce 2016:U 5 = 5,24 mm (za 24 hodin). 

Retenční schopností extenzivních a intenzivních zelených střech v závislosti 

na srážkovém úhrnu. Průběh deště v čase je charakterizován hyetografem 

(Obr.5). Nejčastěji se v literatuře vyskytují hyetografy téměř stejných tvarů, 

například [15]. Na začátku déšť je slabší, pak dosahuje svého maxima a po tom se 

intenzita postupně zmenšuje. Dá se předpokládat, že u několikahodinových 

slabých dešťů intenzita před zmenšením ustaluje nebo ani nemá výrazné 

maximum. Retenční schopnosti střech se skladbami G1 a G3 při srážkových 

úhrnech U1 – U5 jsou zobrazeny na obr. 6. Evapotranspirace a obnovení retenční 

kapacity během 24 hodin nejsou brány v úvahu. 

 

Obr. 6 Retenční schopnosti střech G1 a G3 při srážkových úhrnech U1 – U5 

(zdroj: autor) 



Z grafů retence je vidět, že i extenzivní střecha je při mírných deštích schopna 

zachytit 100 % srážkové vody. V této práci se však substrát na začátku deště 

považuje za suchý. Kdyby šlo o několik srážkových dní za sebou a retenční 

kapacita by se neobnovovala (například při úhrnu U3) docházelo by k odtoku 

z extenzivní střechy již na druhý den. Během 24 hodin odtok vznikne pouze u 

extenzivní střechy při srážkovém úhrnu U4. 

Výsledky 

Pro výpočet odtoku z území byl použit srážkový úhrn U4=53,8 mm (za 24 hodin). 

Násobením ploch příslušnými součiniteli odtoku bylo zjištěno přibližné množství 

produkovaného odtoku z území. Hodnoty součinitelů odtoku z pevných ploch a 

střech s nepropustnou horní vrstvou jsou uvedeny v ČSN [11]. 

Pro zelené střechy je potřeba určit průměrný součinitel s ohledem na výskyt v 

území intenzivních a extenzivních. Podle [14] podíl extenzivních střech v Brně 

činí 77 %, součinitel odtoku 0,37 (srážkový úhrn 53,8 mm) a intenzivních – 23 %, 

součinitel odtoku 0, z toho vyplývá, že C=0,28. 

Za předpokladu, že by všechny ploché střechy s nepropustným povrchem a šikmé 

střechy víceméně moderních budov (celková plocha vypočtena pomocí [8] = cca 

50 % všech budov v k.ú Veveří) byly nahrazeny zelenými střechami, průměrný 

součinitel odtoku pro 50 % konvenčních a 50 % zelených střech C50 = 0,64. 

Pro výpočet hodnot byly použity následující vztahy: 

Opev=U4 x Apev x 0,8 

Ozel=U4 x Azel x 0,1 

Ozast=U4 x ((Azast-Azast zel) x 1 + Azast zel x C) 

O=Opev + Ozel + Ozast 

Kde: 

Opev – odtok z pevných ploch [m3] 

Ozel – odtok z ploch zeleně [m3] 

Ozast – odtok ze zastavěné plochy [m3] 

O – celkový odtok z území 

Při dosazení získaných hodnot jsou jednotlivé odtoky uvedeny v Tab.1. 



Tab.1 Hodnoty jednotlivých odtoků z území 

 Opev [m
3] Ozel [m

3] Ozast [m
3] O [m3] 

Současný stav 33140,8 3658,4 29462,17 66261,37 

Odhad 33140,8 3658,4 18937,6 55736,8 

Redukce - - 10524,57 = 36 % 10524,57 = 16 % 

 

Starší budovy se šikmými střechami (cca 50 %) nebyly brány v úvahu kvůli tomu, 

že jsou buď památkově chráněné nebo pravděpodobně nejsou schopné vydržet 

dodatečné zatížení. 

Závěr 

Zelené střechy jsou jedním z opatření pro zvýšení retence a snížení odtoku 

srážkových vod na území města a při existujícím poměru 

extenzivních/intenzivních zelených střech v Brně při nahrazení 50 % tradičních 

střech zelenými redukce odtoku bude 36 % pro zastavěnou plochu a 16 % pro 

celkový odtok z území. Nicméně je zřejmě, že i nahrazení 50 % střech je těžce 

realizovatelné, a snížení odtoku při tom bude mnohem menší než 50 %. Pro větší 

míru redukce odtoku v lokálním měřítku je potřeba kombinovat daný způsob 

s dalšími přírodě blízkými HDV. 
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