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Abstrakt 
Zelené střechy jsou v současné době velmi diskutované téma. V souvislosti s rostoucí zástavbou a 
zvětšováním měst jsou zelené střechy využívány stále více pro své výhody, které mohou zásadně 
ovlivnit mikroklima měst a jiných urbanizovaných míst. Celosvětově je možné ve vyspělých zemích 
pozorovat vzrůstající trend v ozeleňování střech. Smyslem této práce je podat ucelený náhled na 
problematiku zelených střech, popsat vývoj zelených střech a pochopit důvody pro realizaci v historii. 
Cílem je popsat typy zelených střech a způsob jejich ozelenění. Dále zhodnotit výhody, kterými zelená 
střecha ovlivňuje mikroklima a psychiku člověka. Pozornost bude věnována jednotlivým konstrukčním 
prvkům zelené střechy. Součástí práce je prezentace konkrétních případů ozelenění střech v Praze a  
v Austrálii. Pro porovnání odlišností zelených střech ve světovém měřítku práce shrne obecná fakta  
o realizaci vegetačních střech v Austrálii a České republice a popíše jejich rozdílnosti. Součástí práce je 
také porovnání odlišných klimatických podmínek v Melbourne a v Praze a na základě těchto podmínek 
bude stanoveno, jak klimatické podmínky mohou ovlivnit důvody pro realizaci zelených střech a dále 
poukáží na rozdílnost ve využívání výhod zelených střech. Cíl, tedy podání ucelených informací  
o zelených střechách, bude vytvořen na základě literární rešerše literárních zdrojů českých a 
zahraničních autorů. Druhá část práce, kde je pozornost směřována na popis konkrétních případů 
zelených střech a na porovnání rozdílů zelených střech v České republice a v Austrálii, bude vytvořena 
literární rešerší a také vlastním pozorováním. 
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Abstract 
Green roofs are currently a very discussed topic. Green roofs are used for their benefits in connection 
with increasing urban areas. These benefits can fundamentally affect microclimate of cities and other 
urbanized areas. It is possible to observe the increasing trend of greening the roofs worldwide in 
developed countries. The aim of this bachelor thesis is to give a clear preview at green roofs issues, to 
describe the development of green roofs and explain the reason of realization in history.  The objective 
of this thesis is to describe different types of green roofs and their way of growing vegetation. Next task 
is to evaluate the influence of the green roofs on microclimate and human psyche. Attention will be given 
to each part of the green roof construction. Practical part of the study contains presentation of examples 
from Czech republic and Australia. There is a summary of basic facts about green roofs in Czech 
Republic and in Australia to show and compare differences in realization. The goal of the thesis is also to 
compare climatic conditions in Prague and Melbourne and from this compare describe different ways of 
using the benefits of green roofs in each area. This bachelor thesis is based on a choice of Czech and 
foreign literal sources. The second part of this thesis is focused on describing the chosen green roofs in 
Czech Republic and Australia and to also highlight the examples between them based on personal 
observation and literal research. 
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