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Abstrakt 

Řada současných zelených střech s vegetačně akumulační vrstvou z minerální vlny s hydrofilní 

povrchovou úpravou je v současné době rekonstruována z důvodu úhynu vegetace. Zejména 

v České republice vzniká negativní vnímání minerální vlny jako akumulační vrstvy a řada 

odborníků ji považuje za nefunkční vadnou vrstvu skladby zelené střechy. Kromě toho výroba 

minerální vlny vyžaduje velké množství energie, což je třeba zohlednit ve finálním hodnocení 

skladby z pohledu uhlíkové stopy. V laboratoři Vysokého učení technické v Brně provedla měření 

a srovnání chování materiálů používaných ve skladbách extenzivních zelených střech. Měření 

odhalilo zásadní odlišnosti v chování srovnávaných vrstev, které je nutné zvážit při volbě 

vhodného materiálu akumulační, retenční či vegetační funkce s ohledem na okrajové podmínky 

návrhu.  
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Úvod 

Minerální vlna a nopová folie jsou široce používanými materiály u zelených 

střech pro zajištění drenáže a/nebo retence. Minerální vlna je také používána jako 

náhrada substrátu v hydroponii. Studie posledních let ukázaly, že velké množství 

syntetických materiálů ve skladbách zelených je ekologicky závadné. [1, 2, 3]. 

Emise, které vznikají při výrobě těchto materiálu, zvlášť u kterých se používají 

primární suroviny, zmenšuje pozitivní efekt vícevrstvých zelených střech a klade 

otázku vhodnosti jejich instalace z důvodu negativního vlivu na životní prostředí. 

Současný stav 

Aplikace extenzivních systémových zelených střech v českých podmínkách byla 

dlouhodobě realizována na základě zkušeností ze západoevropských zemí a 

většinou byla prováděna bez modifikací. Na trhu byly do roku 2014 realizovány 

zejména dvě hlavní varianty, a sice varianta A (pořadí dle logiky pokládky na 

hydroizolaci): 

• separační a ochranná geotextilie variantních gramáží,  

• nopová fólie jako drenážní a částečně též akumulační vrstva – v závislosti 

na výšce kalíšku 

• filtrační textilie variantní gramáže nejméně 100 g·m2 

• substrát rozdílných výšek od 3 do 10 cm 

• rozchodníková vegetace 

a druhá varianta B sestávající z: 

• separační a ochranná geotextilie variantních gramáží nejméně 200 g·m2,  

• minerální vlna rozdílných výšek od 50 mm bez hydrofobní úpravy 

• substrát rozdílných výšek od 3 do 12 cm 

• rozchodníková vegetace 

Obě prováděné varianty byly aplikovány s drobnými odchylkami dle systémových 

skladeb jednotlivých výrobců a dodavatelů. Je důležité zmínit, že obě varianty 

byly používány rovnocenně jako vzájemné substituenty. Je třeba vzít v úvahu 

historický vývoj projekce a návrhu, která zpočátku i v rámci projektování řešila 

tuto konstrukci výhradně poptávkovým způsobem bez výrazné oponentury. 

Prohlubování znalostí a zisk nových dat řady měření zelených střech posouvá 

chápání chování této relativně nové konstrukce z pohledu informovaných 

odborníků. Je stále vhodné uvažovat o původní myšlence funkční podstaty 

aplikačních vrstev v konkrétních realizacích [4], protože zelená střecha jako 



stavební konstrukce má výrazně rozsáhlejší intervaly volených parametrů než 

zvykově známější konstrukce. 

Uvadající vegetace na skladbě s minerální vlnou 

V posledních třech letech byla řada realizací zelených střech s minerální vlnou 

postižena úhynem vegetace z důvodu přemokření kořenového systému. Z tohoto 

důvodu byly často tyto střechy rekonstruovány substitučním systémem s nopovou 

fólií. Negativní vnímání je umocněno právě touto přímou náhradou a následným 

srovnáním krátkodobého chování rekonstruované střechy. Všeobecná pozitivní 

zkušenost a znalost realizací s nopovou folií a výrazně nižší riziko chybného 

návrhu [5] pak negativně ovlivňuje vnímání vláknitých materiálů pro zelené 

střechy jako celek. Hlavním reprezentantem této skupiny vláknitých nasákavých 

materiálů jsou bezesporu právě výrobky na bázi minerální vlny. Chybné chování 

je však zapříčiněno chybným návrhem, při kterém je vždy nezbytně nutné znát 

principy chování jednotlivých materiálů nejen v absolutních návrhových 

hodnotách, ale současně též dle průběhu chování v čase.  Právě na toto chování se 

zaměřilo zde předkládané měření.  

Vlastní měření charakteru odtoku 

Účelem měření je demonstrovat srovnání chovaní užívaných skladeb v obvyklé 

instalační sestavě. Jako referenční situace byla ve všech modelových situací 

použita plochá střecha o sklonu 3°. Pro měření byly použity referenční měřící 

sestavy zelených střech Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. 

Měření bylo provedeno v kondiciované laboratoři na referenční ploše 1,44 m2, tak 

aby na 1m2 dopadlo během referenčních 15 minut 27 mm dešťových srážek o 

konstantní intenzitě. Odtok z odtokové hrany v délce 1,2 m je konstantě 

monitorován po dobu 2 hodin a následně nárazově po 24 hodinách. Laboratoře 

byly uzavřené bez vlivu proudícího vzduchu za stálé teploty 18°C a stálé vlhkosti 

55%. Vlastní porovnání spočívá ve vyhodnocení chování technické podpůrné 

vrstvy pod substrátem, která svými parametry definuje odtokové chování celé 

skladby. Přitížení těchto vrstev při měření je realizováno za pomocí vrstvy 

promytého neporézního kameniva frakce 4-8 mm o zatížení 80 kg·m2. Velikost 

frakce byla stanovena dlouhodobým testováním optimální volby. Principiálně 

vychází z kompromisního poměru mezi plochou smáčení povrchu kameniva a 

transportem umělých dešťových srážek z kontaktního povrchu na horní vrstvu 

hodnocené skladby. [6] Dle provedených měření dochází ke vzniku odchylky 

±0,85 l při definovaném dešti o celkovém objemu 27 l. Tato odchylka byla 

zjištěna převážením smočeného kameniva 5 min po ukončení 15 minutového 

deště. Tato odchylka se tedy promítá do celého časového průběhu a je dostatečná 

pro potřeby popisu průběhu chování odtoku z měřených sestav. [7] Měření 



probíhala opakovaně a demonstrované hodnoty jsou výsledkem čtyř opakovaných 

testů jedné testované skladby. 

Hodnocení bylo provedeno pro tři typy zelených střech, pro vlastní povrch 

hydroizolace a referenční vrstvu 10 cm extenzivního substrátu o objemové 

hmotnosti 1020 kg·m-3 s objemovými 15% organické složky. [4,8] Testované 

zelené skladby: 

• Skladba A: 

o Geotextílie 300 g·m2 

o Nopová folie pro zelené střechy – kalíšky hloubky 25 mm 

o Fitrační textilie 105 g·m2 

o Zatěžující kamenivo 

• Skladba B: 

o Geotextílie 300 g·m2 

o Deska z hydrofilní minerální vlny výšky 50 mm, určená pro extenzivní 

střechy 

o Zatěžující kamenivo 

• Skladba C: 

o Bikomponentní recyklovaná polyesterová rohož 20 mm, plnění 2000 g·m2 

o Šachovnicově překládaná bikomponentní recyklovaná polyesterová rohož 

20 mm, plnění 2000 g·m2 

o Zatěžující kamenivo 

 

Graf. 1: Odtokové charakteristiky měřených skladeb  



Diskuze výsledků 

Výsledky měření naznačují zcela odlišný průběh chování odtoku u srovnávaných 

variant. Technické podpůrné vrstvy variant A, B i C vykazují dle měření zásadně 

odlišné chování. Skladba s minerální vlnou vykazuje po 15 minutách minimální 

odtok. První odtečená voda se na odtokové hraně varianty s minerální vlnou 

objevila až v 830-té sekundě, naproti tomu verze s nopovou folií propustí první 

dešťové srážky v 80-té sekundě. Uvažujeme-li substrát jako nejpřirozenější 

růstové médium, mají obě zmíněné varianty na okraji odlišný průběh od retenční 

vlastnosti substrátu. Substrát začne odtékat také v 80-té sekundě, ale v 300-sté 

sekundě je ve prospěch varianty A rozdíl 4,4 l zadržených dešťových srážek. 

Tento rozdíl činí 49% celkového napršeného množství dešťových srážek. 

V celkové skladbě samozřejmě oba klíčové elementy skladby, tj. substrát i 

technické souvrství spolupůsobí. Jejich fungování není prostým součtem, přesto je 

toto spolupůsobení klíčem k dlouhodobé stabilitě zelené střechy. Snížíme-li v 

návrhu potenciální růstovou výšku substrátu na minimum, je nezbytné více 

zvažovat retenční chování technických podpůrných vrstev na volenou vegetaci. 

Snížení výšky substrátu na instalované konsolidované 3 cm bude mít na vegetaci 

zcela opačný efekt v případě varianty A i B. Za to v případě polyesterové rohože 

nastává výraznější shoda funkční charakteristiky obou základních funkčních 

elementů. Zmíněné testované podmínky lze považovat za hodnocení ustáleného 

stavu se stejným zatížením skladby od působení lineárních dešťových srážek. 

Uvážíme-li přirozený neustálený stav, který na zelené střechy vlivem počasí a 

klimatu působí, nelze aplikovat na zelenou střechu v dané lokalitě se stejnou 

výškou substrátu s rozdílnými podpůrnými vrstvami  stejný typ vegetace se 

stejným výsledkem. Řada výrobců i realizátorů však tuto skutečnost popírá a 

nabízí jedno identické řešení extenzivní střechy na stejné úrovni pro rozsáhlou 

lokalitu jakou je třeba celá Evropská unie. Rozdílné klimatické podmínky, které 

panují například v zemích Beneluxu a střední Evropy, často při vymýšlení 

konceptu skladby nebyly zvažovány, protože byly navrženy přesně pro cílové 

klima. Vlivem tržní ekonomiky a chybějící legislativy pak byly některé méně 

vhodné skladby pro kontinentální středoevropské klima v České republice 

realizovány. Za takovouto kritickou skladbu právě platí extenzivní zelená střecha 

s minerální vlnou a malou vrstvou substrátu (do 3 cm). Tento systém velice dobře 

funguje v lokalitách s vyšší vzdušnou vlhkostí, která se během roku výrazně 

nemění, a současně aplikovanou vegetací schopnou snášet zvýšenou vlhkost 

vegetačního média. Tomuto nastavení fungování ostatně zcela odpovídá původní 

koncept využití minerální vlny v zemědělství, ze kterého částečně idea využití 

tohoto materiálu pochází. Hydrofilní minerální vlna se dlouhodobě úspěšně 

využívá jako pěstební médium ve sklenících, kde je díky ní dosahováno velkých 



výnosů z pěstovaných plodin. Základní vlastnost pro toto využití, tedy nasákavost 

a schopnost zadržet vodu v celém svém profilu, potvrdilo i provedené měření. 

Z těchto uvedených principů musí vycházet i cílová aplikace takovéto skladby na 

zelenou střechu, proto se takováto skladba lépe hodí pro semiintenzivní střechu, 

která je ideálně vybavena řízenou závlahou pro kritické letní období. Tento 

zmíněný idealizovaný případ je obecným aplikačním doporučením. Osazovaná 

zelená střecha je samozřejmě vždy výrazně ovlivňována lokálními podmínkami, 

které musí být v návrhu zohledněny. Tento návrh zpravidla není schopen provést 

architekt či stavební inženýr pozemních staveb samostatně a vyžaduje teoretické a 

empirické zkušenosti odborníka na zelené střechy. Výsledky vadných či 

nefunkčních zelených střech nejčastěji vznikají právě kombinací obecného návrhu 

výrobce a ignorováním odlišných lokálních návrhových podmínek od původního 

modelového záměru.  

Doporučené aplikace s testovanými materiály s ohledem na jejich charakter 

odtoku 

Varianta A 

Testovaná skladba extenzivní střechy s nopovou folií je vhodná pro aplikaci 

maximálně suchomilných druhů rozchodníků, které výrazně negativně neovlivní 

ani snížení aplikované výšky substrátu do 3 cm. Retenční funkce takovéto skladby 

je však ve srovnání s ostatními variantami minimální. Zvýšení výšky kalíšku musí 

být provázeno i zvýšením aplikované výšky substrátu, protože se zvyšující 

zádržnou funkcí i v tomto případě hrozí zahnívání kořenů přísně suchomilných 

rostlin. Obecně lze v případě tohoto druhu vegetace doporučit minimalizaci 

prorůstání kořenů do dlouhodobě vlhkých vrstev – výška substrátu musí 

reflektovat potenciální hloubku kořenění volené rostliny. Od 10 cm instalovaného 

substrátu je pro stabilitu suchomilné rozchodníkové vegetace chování podpůrných 

vrstev naprosto irelevantní.  

Charakter odtoku v čase se projevuje následovně: všechna voda je zpočátku 

zachycena do naplnění kapacity nopů (absolutní odtoková brzda). Ve chvíli 

naplnění nastane po krátkém ustálení lineární odtok intenzitou identický 

s vydatností působícího deště. Ve skutečné skladbě je průběh retence posunut o 

spolupůsobení substrátu. Po naplnění jímavosti substrátu je však průběh 

charakterově identický.  

Varianta B 

Testovaná skladba s minerální vlnou je typově určena do klimaticky stálejších 

podmínek, kde nedochází k velkým výkyvům vlhkostních charakteristik skladby. 



Se snižující se výškou substrátu je efekt působení zachycené vlhkosti výrazným 

prvkem návrhu, který nelze ignorovat. Z tohoto důvodu lze tento typ skladby 

doporučit jen do dlouhodobě stabilních podmínek. Z pohledu retenční funkce je 

tento typ skladby nejjímavější. Ve spolupůsobení s minimální výškou substrátu 3 

cm je skladba schopna zachytit celý objem měřených srážek (hodnoceno na 

základě poměrného výpočtu). Pro plnohodnotné fungování se suchomilnými 

rostlinami je nezbytné najít minimální funkční výšku substrátu, která se 

v závislosti na složení substrátu zpravidla pohybuje od 8 cm výše. Toto doplňkové 

měření bylo provedeno v exteriéru na testovacích polích výzkumného centra 

v Brně.  

Po měření odtoku během rozebrání bylo zjištěno, že zachycená voda je 

rovnoměrně zadržena v celé výšce 50 mm desky. Je-li minerální vlna využita jako 

vegetační vrstva, není vhodné ji kombinovat s přísně suchomilnými rostlinami. 

Charakter odtoku v čase se projevuje minimálním odtokem z celé technické 

skladby v rámci celého měření. 87% dešťových srážek bylo zachyceno po dobu 

72 hodin (V laboratorních podmínkách je minimální výpar.). 

Varianta C 

Testovanou skladbu s polyesterovou rohoží lze nejlépe využít z testovaných jako 

vegetační vrstvu pro rozchodníkovou vegetaci, protože se nejvíce blíží nativnímu 

prostředí. Po rozebrání testované sestavy bylo 70% zachycené vody ve spodní 

třetině výšky rohože. Kořeny prorostlé do horního povrchu rohože tedy nebudou 

přemokřovány dlouhodobě zadrženými srážkami. 

Z pohledu charakteru odtoku je průběh v čase 40 mm desky srovnatelný 

s odtokovou křivkou 8,2 cm (přepočteno) substrátu. Dle souběžně probíhajících 

dlouhodobých vegetačních testů byl potvrzen funkční růst vegetace již na 2,5 cm 

substrátu ve skutečných podmínkách na zelené střeše. 

Problém použití syntetických materiálů v souvrstvích zelených střech 

Výroba syntetických materiálů používaných v souvrstvích zelených střech, jako 

minerální vlna, souvisí s velkou spotřebou energie a vyššími emisemi, než 

například rohože z recyklovaných vláken [2], a proto možný pozitivní vliv zelené 

střechy by mohl být snížen použitím tohoto materiálu ve skladbě. Také minerální 

vlna, která na první pohled velmi dobře plní ucel retence, při použití za 

nevhodných klimatických podmínek může vést k úhynu rostlin z důvodu 

přemokření kořenového systému. U extenzivních střech jsou více vhodné jiné 

retenční materiály, které by kombinovaly v sobě schopnost zadržet a udržet 

potřebné množství srážkové vody, například recyklované polyesterové rohože. 



 

 

Závěr 

Výsledky měření prokazují odlišné funkční retenční vlastnosti zkoumaných 

materiálů, které se používají pro stejný typ instalace extenzivní zelené střechy. 

Znalost průběhu tohoto chování je klíčová pro správné využití voleného materiálu 

mezi nopovou folií, hydrofilní minerální vlnou a polyesterovou rohoží. Použité 

technické vrstvy skladby zelené střechy nelze přímo nahradit bez úpravy výšky 

aplikovaného substrátu. Rozhodující parametry, které jsou nadřazeny obecnému 

principu použitím dle výrobce, jsou vždy lokální podmínky, které by měly být 

zohledněny pro správnou funkci a stabilitu vegetační konstrukce. Návrhové 

doporučení pro jednotlivé skladby jsou součástí diskuze výsledků. 
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