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ZELENÉ FASÁDY MAJÍ 
MNOHO VÝHOD.

GRÜNE FASSADEN HABEN 
VIELE VORTEILE.
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DALŠÍ VÝHODU MAJÍ POPÍNAVÉ 
DŘEVINY S KOŘENY V PŮDĚ

EIN WEITERER VORTEIL SIND 
KLETTERPFLANZEN MIT WURZELN IM 
BODEN
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SVAZ ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBY ZELENĚ
VEREIN FÜR EINRICHTUNG UND INSTANDHALTUNG IN GRÜN 

Dobrovolná, nevládní, nezávislá odborná organizace 
Freiwillige, nichtstaatliche, unabhängige Berufsorganisation

Jejím úkolem je zvyšování vážnosti, kvality a významu zahradní a krajinářské tvorby v ČR
Ihre Aufgabe ist es, die Seriosität, Qualität und Bedeutung des Garten- und Landschaftsbaus in der ČR zu erhöhen.

Sdružuje právnické a fyzické osoby, zabývající zahradní a krajinářskou tvorbou
Es vereint juristische und natürliche Personen, die im Garten- und Landschaftsbau tätig sind

Prosazuje zájmy oboru při tvorbě právních a technických norem.
Sie fördert die Interessen der Fachwelt bei der Schaffung rechtlicher und technischer Standards.

Je důležitým partnerem státní správy a Ministerstava životního prostředí.
Sie ist ein wichtiger Partner der Landesverwaltung und des Umweltministeriums. 
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Kořeny v zemi  Wurzeln im Boden 

PNOUCÍ DŘEVINY KLETTERGEHÖLZE
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Nutné prokázat statickou 
bezpečnost

Statische Sicherheit muss 
nachgewiesen werden 



  

 

Kořeny v nádobě  Wurzeln in einem Behälter

VERTIKÁLNÍ ZAHRADY     VERTIKALE GÄRTEN  
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Nutné prokázat statickou 
bezpečnost
Je nutné splnit předpisy, které se 
týkají nakládání s vodou a 
elektrotechnickým normám

Statische Sicherheit muss 
nachgewiesen werden 
es sind wasserwirtschaftliche und 
elektrotechnische Vorschriften 
einzuhalten. 
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Standardy pro navrhování, 
realizaci a údržbu zelených 
střech z roku 2016.
Metodika pro zelené fasády se 
připravuje.

Standards für die Planung, 
Ausführung und Instandhaltung 
von Gründächern aus dem Jahr 
2016.
Die Methodik für grüne Fassaden 
ist in Vorbereitung.
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Zápočet pnoucí zeleně v 
územním plánu Prahy

Kredit des Kletterns Grün im 
Bebauungsplan von Prag 
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Výsadbu pnoucích dřevin 
podporovaly granty hl,m 
Prahy již v roce 2001

Das Pflanzen von 
Klettergehölze wurde bereits 
2001 durch Zuschüsse der 
Hauptstadt Prag unterstützt
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Architekti dávají přednost 
vertikálním zahradám.
Jsou reprezentativnější a 
stavají se módním trendem

Architekten bevorzugen 
vertikale Gärten.
Sie sind repräsentativer und 
werden zum Modetrend  
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Úspěšně se vertikální 
zahrady uplatňují v 
interiérech

Vertikale Gärten werden 
erfolgreich in 
Innenräumen eingesetzt 
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Bezsubstrátová 
technologie není v 
klimatických 
podmínkách ČR 
vhodná.

Ohne Substrat ist die 
Technologie für die 
klimatischen 
Bedingungen der 
Tschechischen Republik 
nicht geeignet. 
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Tato vertikální zahrada 
již neexistuje. Zničila jí 
víkendová porucha 
technologie.

Dieser vertikale Garten 
existiert nicht mehr. Sie 
war von einem 
Technologiefehler am 
Wochenende am Boden 
zerstört. 
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Také tato fasáda dlouho 
nepřežila

Auch diese Fassade hat 
nicht lange überlebt  
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V substrátu nebo 
minerální vlně mají 
kořeny mnohem lepší 
podmínky a lépe přežijí 
při poruše závlahy.

In einem Substrat oder 
Mineralwolle haben die 
Wurzeln viel bessere 
Bedingungen und 
überleben bei einem 
Bewässerungsausfall 
besser.   
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Sestavy průtočných 
koryt, které fungují jako 
vertikální kořenová 
čistírna.

Sets von 
Durchlaufrinnen, die als 
vertikale 
Pflanzenkläranlage 
fungieren   
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Zde je pěstebním médiem 
minerální vlna zabalená do 
geotextilie

Als Wurzelzonen-Medium 
wird mit Geotextilien 
beschichtete Mineralwolle 
verwendet. 
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Porovnání nákladů na různá řešení
Kostenvergleich für verschiedene Lösungen  verwendet. 
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300 m² zelené 
fasády bez 
závlahy

300 m2 grüne 
Fassade ohne 
Bewässerung 
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Minimální nároky 
révy vinné na 
prostor - Praha

Mindestplatzbed
arf für Reben - 
Prag  
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Přísavník 
(Parthenocissus 
tricuspidata) – 
Hradec Králové

Wilder Wein 
(Parthenocissus 
tricuspidata) - 
Königgrätz
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300 m² zelené 
fasády bez 
závlahy

300 m2 grüne 
Fassade ohne 
Bewässerung 

Přísavník (Parthenocissus 
tricuspidata) – Praha

Wilder Wein (Parthenocissus 
tricuspidata) - Prag
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Přísavník – stáří 100 let
Wilder Wein - Alter 100 Jahre
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Vertikální zahrady lze použít i 
tam, kde není na zemi žádný 
prostor

Vertikale Gärten können auch 
dort verwendet werden, wo auf 
dem Boden kein Platz ist. 



  

 

NATUR im GARTEN Workshop „Ozelenění (nejen) popínavými rostlinami pro města připravená na změny klimatu“

Vertikální zahrady 
jsou funkční téměř 
okamžitě po 
dokončení.
Pnoucí dřeviny 
rostou mnoho let. 

Vertikale Gärten sind 
fast sofort nach 
Fertigstellung 
funktionsfähig.
Klettergehölze 
wachsen seit vielen 
Jahren. 



  

 

NATUR im GARTEN Workshop „Ozelenění (nejen) popínavými rostlinami pro města připravená na změny klimatu“

Vertikální zahrady 
mohou být pestřejší a 
atraktivnější.

Vertikale Gärten können 
bunter und attraktiver 
sein.



  

 

NATUR im GARTEN Workshop „Ozelenění (nejen) popínavými rostlinami pro města připravená na změny klimatu“

Porovnání výhod a nevýhod
Vergleich von Vor- und Nachteilen .
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Děkuji Vám za pozornost

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  .


