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Všechno dobré shůry dáno –  
zelenina ze střechy

Jürgen Eppel

Budoucností města je zeleň

Nárůst světové populace s sebou do bu-
doucna přinese i zesílenou urbanizaci. 
V tuto chvíli žije již více než polovina svě-
tové populace v urbánních aglomeracích. 
Prognózy expertů uvádějí, že do roku 2050 
bude podíl městského obyvatelstva činit až 
80 %. Zároveň se celosvětově mění klima, 
již dnes mají klimatické změny nepřehléd-
nutelné následky pro všechny obyvatele 
naší planety. Zejména tam, kde je hustá 
zástavba a půda neprodyšně zastavěna, se 
negativní důsledky postupujícího oteplová-
ní již dnes projevují extrémními teplotami 
a nedostatkem vody. Naštěstí si lidé v této 
souvislosti stále více uvědomují blahodárné 
působení rostlin. Městské zahrady působí 
pozitivně na mnoha úrovních. Z ekologic-
kého hlediska slouží k zužitkování orga-
nických odpadů, zvyšují vlhkost vzduchu, 
snižují teplotu okolí a zadržují dešťovou 
vodu, která by jinak bez užitku odtekla do 
kanalizace. 

Příznivě se pak projevuje i trend městské-
ho zahradničení. Počet jeho příznivců se 
i v Německu od poloviny 90. let neustále 
zvyšuje. Kořeny fenoménu „Urban Garde-
ning“ je třeba hledat v newyorských ko-
munitních zahradách 70. let. „Community 
Gardens“ byly – a dosud jsou – zelenými 
oázami na úhorech ve vnitřním městě. Je-
jich heslem byla soběstačnost, a tak v as-
faltové džungli začaly vyrůstat zeleninové 
a květinové záhony. Tento trend otevírá no-
vou dimenzi tím, že propojuje zahradnické, 
ekonomické, sociální, umělecké a urbánní 
aspekty s otázkami strategie výživy a bu-
doucí podoby měst. Díky obnově tradič-

ních hodnot a pracovních postupů navíc 
městské zahradničení vytváří alternativní 
životní styl.

Městské zahrady, v nichž jde znovu pro-
dukce potravin ruku v ruce s životem ve 
městě, jsou již dnes považovány za kata-
lyzátory měst budoucnosti. Urbánní země-
dělství chrání životní prostředí třeba tím, že 
spotřebitel má potraviny z transparentních 
a místních zdrojů, odpadá tedy doprava. 
Zeleň navíc přispívá k větší biodiverzitě a 
zvyšuje kvalitu života v městských aglome-
racích, které mají k přírodnímu prostředí 
značně daleko.
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Aktuální trend „Urban Gardening“ zřetelně ukazuje, že městské oby-
vatelstvo si přeje regionální a transparentní produkci potravin přímo 
v místě bydliště. I na střechách v bavorském Veitshöchheimu se v obou 
minulých letech úspěšně pěstovala zelenina, a sice jako alternativa 
k extenzivní zelené střeše s tenkou vrstvou půdy.

Foto 1: Zelenina si na střeše vystačí s půdou navrstvenou stejným způsobem jako v případě extenzivních zelených střech.



Všichni mluví o městském 
zahradničení

Aktuální trend „Urban Gardening“ zřetelně 
ukazuje, že městské obyvatelstvo si přeje 
regionální a transparentní produkci po-
travin přímo v místě bydliště. Řada obcí, 
jako třeba porýnský Andernach projektem 
„Jedlé město“, začíná svým obyvatelům po-
skytovat část veřejných zelených ploch pro 
pěstování užitkových rostlin. Využití stáva-
jících nezastavěných ploch lze však změnit 
pouze do jisté míry, protože ty se kvůli své 
poloze, infrastruktuře a vlastnostem půdy 
často hodí pro produkci potravin jen ome-
zeně. Volné stavební pozemky jsou, jak je 
obecně známo, v městských aglomeracích 
vzácné a drahé. Právě tyto důvody jsou pak 
častou příčinou sporů o využívání zele-
ných ploch. Je jich zkrátka nedostatek. Aby 
mohla města budoucnosti svým obyvate-
lům poskytovat dostatek pozemků pro za-
hradnické a agronomické obhospodařová-
ní, je nejen nezbytné využití nezastavěných 
městských ploch včas určit, nýbrž i učinit 
z městského zahradničení pevnou součást 
trvale udržitelného městského plánování. 
Do hledáčku se tedy nutně dostávají i za-
stavěné plochy, které nemají přímo z domu 
přístup k půdě. Kdyby však byly plochy pro 
pěstování rostlin zahrnuty do územního 
plánu, byl by splněn předpoklad pro trvale 
udržitelnou produkci potravin v blízkosti 
místa bydliště.

Proč chodit na kraj světa, 
když je dobré řešení za humny

Zejména ploché střechy skýtají dobré mož-
nosti, jak ve městech ozelenit zastavěné 
plochy. V Německu se ročně nově ozele-
ní přibližně 10 miliónů čtverečních metrů 
střešní plochy. Zelené střechy nejen pozi-
tivně ovlivňují městské klima a vyrovnávají 
extrémní teploty, ale velkou část osázených 
ploch lze využívat i k produkci potravin. Do-
sud je tento způsob využití rozšířen pouze 
u intenzivního ozelenění, které s tloušťkou 
půdní vrstvy od 30 cm výše nabízí na střeše 
pěstební podmínky, které jsou téměř srov-
natelné s normální půdou. Při adekvátním 
obhospodařování a péči nemají intenzivní 
zelené střechy prakticky žádná omezení, co 
se jejich využívání týče.

Většina všech zelených střech v Německu 
(cca 85 %) je však ozeleněna extenzivním 
způsobem. Příčinou jsou nízké statické po-
žadavky s poměrně nízkým užitným zatíže-
ním, z čehož vyplývá, že vrstvy substrátů 
jsou tenké. Pokud je ozelenění provedeno 
v souladu s nároky suchovzdorných bylin a 
travin, minimalizuje se i objem práce nut-
ný k údržbě a péči o zelenou střechu. Co 
však málokdo ví: I extenzivní zelené střechy 
s tenkou vrstvou substrátu jsou po přizpů-
sobení stanoviště nárokům nejrůznějších 
druhů zeleniny vhodné pro její pěstování. 
Téměř všechny extenzivní systémy zelených 
střech dnes již splňují technické předpokla-
dy pro trvale udržitelnou produkci potravin 
v blízkosti místa bydliště.

Předpoklady pro úspěch 
jedlého ozelenění

Nejdříve je třeba zajistit podmínky pro zdra-
vý růst rostlin. To není vůbec jednoduché, 
protože rostlina musí prospívat „ve vzduš-
ných výšinách“, je tedy neustále závislá na 
péči toho, kdo ji vysadil. Základním před-
pokladem využití vlastní střechy k zahrad-
nickým účelům je možnost neomezeného 
přístupu na plochu, aby se mohlo sázet, o 
rostlinky pečovat a později i sklízet. Vždy 

podle polohy a možností přístupu, ale tře-
ba i při nejistém kroku a závrati uživatele, 
existují možnosti, jak na kritických místech 
zabránit pádu. Obhospodařování usnad-
ní přívod vody přímo na střeše, případně i 
možnosti, jak sem přivádět zadrženou sráž-
kovou vodu.

Pokud disponujeme dostatečnou statikou, 
t. z. rezervou užitného zatížení o hodno-
tě min. 80 kg/m2, jako tomu bývá např. u 
krytu štěrkovou vrstvou o tloušťce 5 cm, 
můžeme začít s konvenčním ozeleněním. 
Podmínkou je důsledně vyřešit odvádění 
vody, tedy instalovat hydroizolační střešní 
sestavu, která zároveň slouží i jako ochra-
na proti prorůstání kořenů. Prvním krokem 
pro optimální střešní hydroizolaci je po celé 
ploše položit ochrannou textilii s gramáží 
min. 250 g/m2.
Navrstvením běžného minerálního substrá-
tu pro extenzivní zelené střechy vznikne zá-
hon pro výsadbu a pěstování zeleniny. Pod-
le konkrétního druhu zeleniny potřebujeme 
vrstvu o tloušťce 5 až 15 cm. Množství sub-
strátu musí poskytnout dostatečný prostor 
pro kořeny, půda musí přiměřeně zadržovat 
vodu a obsahovat dostatek živin. Zavlažo-
vat můžeme např. hadicemi pro kapkovou 
závlahu (např. značka Gardena 4 l/h) nebo 
mikropostřikovačem (např. značka Gardena 
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Foto 2: Vzdušný záhon pro pěstování zeleniny je hotový. První sada zeleniny je již vyseta nebo zasazena.



20 l/h). Je třeba dbát na co nejrovnoměrněj-
ší rozložení závlahy po celé ploše. Zalévání 
usnadní zavlažovací počítač. V úvahu však 
připadá i ruční zalévání. Zelenina potřebuje 
vždy podle druhu a aktuálního počasí 100 
až 300 litrů vody ročně. Období s nízkými 
srážkami a vysokými teplotami vyžadují zá-
vlahu až 8 l na metr čtvereční a den. 
Analýzou střešního substrátu zjistíme, zda 
je nutné hnojit, případně jak moc. Často je 
zapotřebí dohnojování dusíkem. Jako hno-
jivo doporučujeme minerální dusíkatý gra-
nulát (např. ENTEC 26), protože substráty 
s minerálními složkami vstřebávají orga-
nická hnojiva pouze v omezené míře. S gra-
nulátovými hnojivy se manipuluje lépe než 
s tekutými, u nichž spíše hrozí vyplavení ze 
substrátu. Alternativu představují mícha-
če hnojiva, které zároveň zavlažují a hno-
jí. Zpravidla je třeba vždy dle pěstovaných 
kultur provést hloubkové hnojení a přihno-
jení. Množství hnojiva se neliší od hnojení 
při pěstování v normální půdě. Šetrným 
zavlažováním a obohacováním substrátu 
živinami jsou pak překonány poslední pře-
kážky na cestě k trvale udržitelné produkci 
potravin na střeše.
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Obr. 1: Střecha pro pěstování zeleniny: jednoduché extenzivní ozelenění lze proměnit v „jedlou“ střechu.

Foto 3: Průběžné a rovnoměrné zavlažování, např. hadi-
cemi pro kapkovou závlahu, je nezbytnou podmínkou pro 
zdárné prospívání zeleniny v střešním substrátu.
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Regionální rozmanitost  
v kuchyni i na sporáku

Než většina druhů zeleniny doputuje až 
ke spotřebiteli, neztratí jen svou svěžest, 
ale i některé důležité látky, které obsahuje 
hned po sklizení. Ty však při sklizni doma 
na střeše zůstanou zachovány. Střešní za-
hradníci navíc přesně vědí, jak se o své vý-
pěstky po celou dobu pěstování starali. Na 
střeše, „vysokém zeleninovém záhonu“, lze 
pěstovat prakticky všechny druhy zeleniny. 
Ať už jde o zeleninu kořenovou, listnatou 
nebo hlíznatou, s trochou péče lze dosáh-
nout bohaté sklizně. Většinu zeleniny lze na 
střeše pěstovat stejně jako v normální půdě. 
Minerální střešní substrát navíc usnadňuje 
přípravu půdy. Plodiny lze v souladu se za-
hradnickou praxí buď vysévat, nebo zasa-
zovat mladé sazenice.

Foto 4: Člověk rád ví, jak byla zelenina po celou dobu růstu ošetřována.

Foto 5: Je s podivem, co všechno vyroste „ve vzdušných výšinách“ na 10cm vrstvě střešního substrátu. 
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Na veitshöchheimských střechách, kde pokus 
v posledních dvou letech probíhal, byly plo-
diny vysazovány až třikrát za rok. Dbali jsme 
vždy na běžné posloupnosti při pěstování ze-
leniny, pěstovali jsme ale i smíšené kultury. U 
druhů zeleniny uvedených v tabulce 1 jsme 
dosáhli při sklizni slušných úspěchů. Zeleni-
na měla běžnou kvalitu, s níž se setkáváme 
v obchodech. Objem sklizně byl u mnoha 
druhů dokonce srovnatelný s výsadbou ur-
čenou pro komerční účely. Krátká přeprava 
ze střechy na talíř chrání zeleninu. Druhy ze-

leniny, které není možné dlouho skladovat, 
jako např. cherry rajčata nebo petrželová 
nať, z pěstování v blízkosti bytu jednoznačně 
profitují a je možné je ze střechy sklidit chvil-
ku před přípravou. Zelenina ze střechy navíc 
ztratí málo vody, zůstává čerstvá bez nároč-
né chladicí techniky a neovadne. Výtečná 
jakost zeleniny vypěstované doma na střeše 
se pak demonstruje jak navenek, tak i zevnitř.

Co se ochrany rostlin týče, v prvních letech 
není nutné řešit půdní škůdce. Certifikované 

substráty pro zelené střechy zpravidla neob-
sahují žádné škodlivé organizmy nebo látky, 
které rostlinám škodí. Přirozenou ochranu 
rostlin snadno zajistí jiné druhy, které byly 
vysazeny nebo vysety v bezprostředním 
sousedství. Jako smíšené kultury lze vysévat 
např. cibuli s červenou řepou a mrkví, tyto 
druhy se pak vzájemně chrání před škůdci. 
Pokud riziko napadení škůdci vzroste, tak jak 
tomu bývá u konvenčního pěstování, lze plo-
diny chránit běžnými prostředky (např. pleti-
vem, textilií). 

Foto 6: Ať rajčátka, nebo cukety – 
natěšení na dobrou kvalitu a bohatou sklizeň vzrůstá.

Foto 7: Sklízíme „plody“ úspěšné sezóny 
na zeleninové střeše.
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Co zelenina ze střechy 
obsahuje?

Všichni víme, že zelenina je zdravá. Např. pa-
prika o čerstvé váze cca 140 g pokryje veške-
rou denní spotřebu vitaminu C. To platí po-
chopitelně i pro papriku ze střechy. I bylinky 
– zejména čerstvé, hned po sklizení – obsahují 
mnoho důležitých látek, jako např. éterické 
oleje, kyselinu listovou a beta-karoten. Jaké 
dopady má však na kvalitu zeleniny průmyslo-
vě vyrobený půdní substrát a městský vzduch, 
který obsahuje řadu škodlivin? Abychom tuto 
otázku zodpověděli, analyzovali jsme lát-
ky obsažené v jednotlivých druzích zeleniny, 

které jsme vypěstovali na naší střeše ve Veit-
shöchheimu. Ačkoliv použité substráty pře-
kračují v obsahu těžkých kovů (např. u niklu 
do 30 mg/kg střešního substrátu) doporučení 
pro používání zahradnické zeminy dle spolko-
vého zákona o ochraně půdy, nebylo možné 
při obvyklém množství konzumované zeleni-
ny prokázat žádné škodlivé účinky. Co se týče 
negativního dopadu škodlivin z ovzduší, lze 
s rostoucí vzdáleností od zdroje emisí (např. 
silniční doprava) počítat spíše s minimalizací 
rizika kontaminací. Čím se užívaná pěstební 
plocha nachází od případných zdrojů škodlivin 
dále, tím menší jsou negativní dopady těchto 
zdrojů. Městská produkce potravin  na záho-

nech v blízkosti dopravních tepen má jistě více 
nevýhod než produkce na vzdušných, výše po-
ložených střechách. Vyhraněný „Urban Garde-
ning“ navíc počítá s tím, že rozvíjející se trend 
zelených střech do našich měst vnese více 
zeleně, což bude v dlouhodobém horizontu 
trvale přispívat k lepšímu městskému klimatu.

Nuže, vyzkoušejte to a staňte se v příštím roce 
díky vaší nově založené nebo adaptované ze-
lené střeše účastníkem vizionářského zelené-
ho hnutí.

Jürgen Eppel
LWG Veitshöchheim

Foto 8: Krátká přeprava ze střechy na talíř garantuje vaření z čerstvé zeleniny bez nákladné chladicí techniky.
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