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Vysvetlenie pojmov

1. Vertikálne záhrady – zelené steny/zelené fasády
2. Horizontálne záhrady nad terénom – zelené strechy 

Uplatnenie v architektúre na Slovensku?



INŠPIRÁCIA V PRÍRODE



Prirodzené zelené „strechy“ a „steny“



Funkcia horizontálnej a vertikálnej zelene

1. architektonická, 
2. urbanistická, 
3. hygienická, 
4. klimatická, 
5. ochranná, 
6. ekologická (nové biotopy),
7. psychologická.   



Z DÁVNEJ HISTÓRIE PO
SÚČASNOSŤ



Zelená strecha a fasáda = moderný, súčasný krajinotvorný prvok?

Statika

Hydroizolácia

Sortiment rastlínSubstrát

Závlaha Údržba



Leonardo da Vinci: Posledná večera (1495 – 1497)











Rozdelenie horizontálnej zelene

1. zazeleňovanie korún múrov,
2. strešné záhrady extenzívne,
3. strešné záhrady intenzívne.

Rozdelenie vertikálnej zelene

1. interiérové – vyrastajúce z fasády,
2. exteriérové – vyrastajúce z fasády,
3. kombinované výsadby s využitím vodiacich konštrukcií. 



KORUNY MÚROV







EXTENZÍVNE STRECHY

1. do záťaže 300 kg/m2 ,
2. malá hrúbka substrátu,
3. absencia zavlažovacieho systému (hydroakumulačná vrstva), 
4. obmedzený výber rastlín,
5. nízky („žiadny“) interval údržby,
6. strechy do sklonu 45º bez fixácie,
7. strechy nad sklon 45º s fixáciou,
8. „neviditeľné“.



ZAKLADANIE













Kostrava ovčia (Festuca ovina) Dúška materina (Thymus serpyllum)

Rastlinný materiál – extenzívna strecha





Veľké sklony





Charakteristika komponentov



Termokamera



Niekoľko parametrov extenzívnej zelene

1. hmotnosť na 1m2 = 90 – 140 kg,
2. retenčná schopnosť = 50 – 60 %,
3. akumulácia vody na 1m2 = 30 – 80 l (intenzívne viac),
4. zatrávňovanie korún zabraňuje deštrukcii múrov,
5. pozitívny ekologický zásah do prostredia,
6. tvorba nových biotopov („nenavštevované“),
7. trendový architektonický prvok.







KAM ZO ZELEŇOU V MESTÁCH?



INTENZÍVNE STRECHY

1. nad 300 (450) kg/m2,

2. hrubá vrstva substrátu substrátu,
3. nutnosť zavlažovacieho systému, 
4. výber rastlín takmer identický s bežnou záhradou,
5. vysoký interval údržby,
6. určené pre rovné strechy,
7. „viditeľné“ a navštevované.















VERTIKÁLNE ZÁHRADY



ZELENÉ FASÁDY



Negatíva zelených fasád
1. vysoké vstupné náklady,
2. vysoké náklady na údržbu,
3. atraktívny biotop: vtáky a hmyz,
4. málo možností realizácie v                                       

klimatických podmienkach Slovenska,
5. zavlažovanie aj v zimnom období,
6. estetika mimo vegetačného obdobia,
7. rastliny sú živý materiál.



















ZAKLADANIE
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


