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prepravu, výrobu produktu, fázu prevádzky, obnovu, koniec životnosti a recykláciu. Tieto fázy majú tiež značné 
ekonomické náklady. Posúdenie vplyvu na životné prostredie a nákladov na budovu ako celok je zložitá úloha, 
pretože si vyžaduje posúdenie všetkých jej prvkov a štádií životného cyklu [13]. Výsledky tejto štúdie poukazujú 
na to, že na uhlíkovej stope sa najviac podieľa prevádzková energia (78,6 %) a zároveň najväčšie náklady 
spôsobuje prevádzková energia. Množstvo emisií CO2e je ovplyvnené nielen výberom materiálov, ale aj celkovou 
hrubou podlahovou plochou. Budúce výskumné práce budú zamerané na hĺbkovú analýzu a porovnanie 
environmentálnych a ekonomických aspektov viacerých budov s cieľom nájsť environmentálne priaznivé 
opatrenia.  
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Abstrakt 
Systémy zelených stěn a fasád jsou moderním prvkem pozemních staveb. Pro zajištění správného návrhu 
a funkčnosti těchto systémů v průběhu jejich životního cyklu je nezbytný popis jejich vlastností. Jednou ze 
základních vlastností fasádních a obkladových prvků je plošná hmotnost. Ta závisí na zvoleném systému 
provedení vegetační stěny či fasády, zvoleném množství a druhovém zastoupení vegetace a v neposlední řadě na 
okolních podmínkách místa instalace. Vzhledem k tomu, že se jedná o živé prvky, je nutné konstatovat, že tato 
vlastnost nelze vyjádřit jednou hodnotou, ale hmotnostním rozsahem. Z důvodu velké odlišnosti těchto systémů 
od standardních obkladových či fasádních prvků jsou pro zjištění plošné hmotnosti standardní metody zkoušení 
nepoužitelné. Tento příspěvek popisuje možnou metodiku pro stanovení plošné hmotnosti systémů vegetačních 
fasád a jejich změn v čase. 
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Abstract 
Green wall and facade systems are a modern element of building construction. To ensure the correct design and 
functionality of these systems during their life cycle, it is necessary to describe their properties. One of the basic 
properties of facade and cladding elements is the basis weight. It depends on the chosen system of vegetation wall 
or facade, the chosen amount, and species representation of vegetation and last but not least on the surrounding 
conditions of the installation site. Given that these are living elements, it must be stated that this property cannot 
be expressed in a single value, but in a mass range. Due to the great difference between these systems and standard 
cladding or façade elements, standard testing methods are not applicable for determining the basis weight. This 
paper describes a possible methodology for determining the basis weight of vegetation facade systems and their 
changes over time. 
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1 ÚVOD 

Dle organizace spojených národů je klimatická změna jednou z největších hrozeb lidského života [1]. Změny 
klimatu jsou velmi patrné v posledních deseti letech napříč oblastmi celé naší země [2]. V návaznosti na tyto 
změny je kladen čím dál větší společenský a politický důraz na trvale udržitelný rozvoj společnosti. 
Architektura, urbanismus a stavebnictví má zásadní vliv na život lidí, a to zejména v urbanisticky vyspělých 
oblastech. V těchto souvislostech jsou velmi diskutovaná témata, jako nakládání s pitnou a dešťovou vodou, vliv 
zeleně na kvalitu okolního prostředí [3], eliminace tvorby tepelných ostrovů [4], snížení emisní stopy oxidu 
uhličitého atd. Při návrhu opatření redukující vlivy klimatických změn je velmi často využíváno prvků zelené 
a modré infrastruktury [5]. Tato infrastruktura zahrnuje mnoho přirozených a přírodních prvků jako jsou například 
parkové úpravy, prvky uliční zeleně, výsadba alejí, suché poldry, zelené střechy a fasády apod. 
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V souvislosti s vyšším výskytem vegetačních stěn a fasád, jakožto prvků interiérů a vnějších plášťů pozemních 
staveb je nutno přistoupit k inženýrskému návrhu těchto prvků tak, aby splňovaly základní požadavky na stavební 
konstrukce a byla zajištěna jejich správná funkčnost po celou dobu životního cyklu při zajištění pouze základní 
údržby. Pak budou tyto prvky součástí trvale udržitelné architektury. 

2 LITERÁRNÍ PŘEHLED/POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Vyhláška 268/2009 sb. O technických požadavcích na stavby [6] uvádí, že stavba musí být navržena a provedena 
tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní 
požadavky, kterými jsou: 

• Mechanická odolnost a stabilita, 
• Požární bezpečnost, 
• Ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
• Ochrana proti hluku, 
• Bezpečnost při užívání, 
• Úspora energie a tepelná ochrana. 

Rozdělení vegetačních fasád dle jednotlivých systémových řešení je kvalitně popsáno v [7] a [8]. V současné 
době jsou vegetační fasády řešeny ve třech základních typech konstrukčního řešení. Jedná se o tyto typy: 

• Systémy využívající popínavých rostlin, umístěných přímo na fasádě objektu nebo na předsazených 
ocelových konstrukcích, 

• Systémy fasád s větranou nebo nevětranou mezerou, využívající sendvičových vegetačních 
panelů, umístěných na roštu z nerezových profilů kotvených do nosné konstrukce obvodového 
pláště objektu, 

• Systémy zavěšených kapes tvořených netkanými textiliemi nebo systémy kovových nebo 
plastových kontejnerů zavěšených na rastru z kovových profilů. Tyto systémy jsou v současné době 
navrhované ve variantách jak kontaktních, tak i provětrávaných fasád. 

Ahmed B. Besir shrnuje v přehledovém článku [9] současný stav poznání problematiky popisu vlastností 
a chování zelených střech a vegetačních fasád. Dobrým příkladem je provedené měření in situ v Barceloně, které 
prokázalo, že vlivem vegetační fasády dojde v letním období ke snížení teploty okolního prostředí až o 2,9 °C [10]. 
Vliv ozelenění jednotlivých částí pozemních staveb na jejich energetickou náročnost shrnuje B. Raji v [11]. Vliv 
vegetační a vodní stěny v interiéru popisuje Čákyová v [12]. 

Současná literatura se zabývá nejvíce druhovým dělením vegetačních stěn a fasád, estetickými a botanickými 
aspekty. Dále jsou popsány konkrétní případy dopadu vegetace na zlepšení okolního prostředí. Pro možnosti 
inženýrského přístupu k navrhování vegetačních prvků je však základním pilířem popis vlastností systémů 
vegetačních stěn a fasád dostupných na trhu. Na základě těch dále bude možné inženýrským způsobem prokázat 
již v projektové přípravě ověření požadavků vyplývajících z [6] a navazujících předpisů. 

3 METODIKA 

Vzhledem ke specifickému zadání zjištění plošné hmotnosti systémů vegetačních stěn a její změny v čase 
v závislosti na zálivce a evapotranspiraci bylo přistoupeno k experimentálnímu přístupu k této problematice. Pro 
účely zjištění plošné hmotnosti jednotlivých systémů byl vytvořen zkušební stand. Jedná se o samostatně stojící 
zařízení, které umožňuje zavěšení vzorku systému vegetační fasády na předem připravenou podložku. 
Ta je umístěna na lineárním vedení, umožňujícím svislý pohyb vzorku v závislosti na změně hmotnosti. Podložka 
je dále zavěšena na tahovém tenzometru, který prostřednictvím převodníku umožňuje náhled aktuální hodnoty 
zatížení a dále umožňuje analogový výstup do ústředny s kontinuálním záznamem hodnot. Vzorek je dále doplněn 
o měřící čidla teploty a vlhkosti okolního prostředí, a to jak v bezprostřední blízkosti vegetace, tak i ve vzdálenosti 
1 m od měřeného vzorku. Dále jsou na vzorku osazena vlhkostní čidla pro zjištění změn vlhkosti ve vegetační 
vrstvě. Zkušební stand je patrný na Obr. 1. 

   
 

 
 

 

Následně byly stanoveny podmínky, za kterých může měření probíhat. Testovaný vzorek musí být minimálně 
3 týdny před začátkem měření zapěstovaný v systémových prvcích testovaného vzorku. Měření probíhá na vzorku 
o minimální ploše 1 m², za běžných podmínek při 22 ± 3 °C a relativní vlhkosti 50 ± 5 %. Pokud měření probíhá 
v laboratoři s přirozeným osvětlením a osluněním vzorku, je v České republice možné provádět měření od 21. 3. 
do 23. 9. Pokud je laboratoř a zkušební vzorek osvětlen umělým zdrojem světla, je nutné zajistit takový zdroj 
světla, který obsahuje dostatečné světelné spektrum, simulující denní světlo a dále nastavit osvětlení tak, aby bylo 
zajištěno stmívání a rozsvěcení osvitu simulující denní a noční dobu. Měření probíhá po dobu minimálně dvou 
týdnů nebo tak, aby byly provedeny vždy min. tři zalévací cykly zkušebního vzorku. Záznam hodnot byl zvolen 
v periodicitě 15 min. Příklad měření je patrný na Obr. 2. 

Obr. 1.  Zkušební stand pro testování výsekových modelů vegetačních fasád s možností sledování 
dodaného množství zálivkové vody a její následný úbytek vlivem evapotranspirace. 
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4 DISKUZE 

Zvolená metoda zjištění plošné hmotnosti systémů vegetačních stěn a fasád a jejích změn v čase se ukázala jako 
velmi účinná. Tímto měřením je možný popis jedné ze základních vlastností systémů vegetačních stěn 
a fasád, včetně následného porovnání jednotlivých systémů. 
Výstupem experimentálního měření jsou: 

•  Maximální naměřená plošná hmotnost vzorku, 
• Graf průběhu kolísání plošné hmotnosti v průběhu měření. 

5 ZÁVĚR 

Díky experimentálnímu testování vzorků vegetačních stěn a fasád je možný bližší popis jednotlivých systémů, 
jejich následná komparace s vyzdvihnutím výhod a nevýhod pro konkrétní příklady použití v praxi. Díky této 
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