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ÚVOD 

 

Som mladý človek a citlivo vnímam prostredie v ktorom sa nachádzam a rozhodol 

som sa urobiť návrh pre školu, v ktorej študujem v odbore technik energetických zariadení 

budov. V mojej práci navrhujem zimnú záhradu na problémovej časti (streche) našej školy.  

 

Mojím cieľom je:  

 zatraktívniť školu, 

 prilákať potenciálnych záujemcov o štúdium, 

 efektívne opraviť poškodenú strechu školy, 

 vytvoriť priaznivé podmienky pre mimoškolské aktivity študentov, 

 urobiť niečo pre prírodu okolo nás. 
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1 HISTÓRIA STREŠNÝCH ZÁHRAD 

 

Prvé zelené strechy tu boli už pred niekoľkými storočiami, najmä na Islande, v 

Škandinávií, v Kanade, USA, ale aj v teplom podnebí Tanzánie. 

  

Obr. 1 Sod House, Island 

 

1.1 Sod House, Island 

 

Konštrukcia strechy sa skladala: 

 z dvoch až troch vrstiev rašelinových kobercov, 

 zo suchých vetiev, 

 z prérijnej trávy.  

      Strany boli: 

 hrubé 60-90 cm.  

 postavené z 10 cm hrubých trávnatých kobercov. 
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2 SÚČASNÉ ZELENÉ STRECHY 

Po svete môžeme vidieť aj v súčasnosti moderné zelené strechy a stavby  

Poznáme napríklad:  

 Centrum Veronica v Hostětíně 

 Študentský internát, Stuttgart- Hohenheim 

 Sídlisko Laher Wiesen, Hannover - Bothfeld 

 Hotel Rogner, Bad Blumau, Rakousko 

 Swarowského múzeum sveta kryštálov, Wattens, Rakousko 

 

 

Obr. 2 

 

Obr. 3 
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3 STREŠNÁ ZÁHRADA PRE ŠTUDENTOV 

 

Na strešné záhrady sa ukladajú dva typy substrátov: intenzívny a extenzívny.  

Na tento projekt budú použité obidva typy substrátov: 

 intenzívny: 30,81m x 19,10m,  

 extenzívny: 6,45 m  x  24, 47 m. 

Skleník z hliníka a odľahčených skiel o rozlohe cca 588,5 m2. 

Zvyšná plocha bude vyplnená trávou, malými kermi a lavičkami pre študentov. 

3.1 Súčasný stav strechy  

 

Obr. 4 
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3.2 Čo má ponúkať 

 

 pohodlie a relax pre študentov školy, 

 tiché miesto pre štúdium,  

 miesto pre školské akcie, resp. mimoškolské aktivity. 

 

 

Obr. 5 

 

Obr. 6 
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4 SKLENÍKY - UNIKÁT MEDZI SKLENÍKMI 

 

Skleník, ktorý som vybral pre tento projekt navrhla dánska skupina návrhárov N55 s 

architektkou Anne Romme. Inšpiráciou im bola geometria kostry morského ježka. Tento 

skleník má pomenovanie Spaceplates.  

 

Obr. 7 

 

Obr. 8 

 

Obr. 9 
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4.1 Konštrukcia Spaceplates 

Spaceplates sa skladá z: 

 Hliníkové dosky 4mm- 228 kusov 

 Okná z akrylátových dosiek- 174 kusov 

 Matky a skrutky- 6964 kusov 

 Gumový profil- 429 metrov 

 Tmel 

 Betónový základ 

 

Obr. 10 

 

Obr. 11 
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5 NÁVRH  NA UMIESTNENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 12 
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6 RASTLINNÁ ZLOŽKA 

 

Zvyšná plocha strechy bude vyplnená intenzívnym substrátom, do ktorého bude nasadený 

trávnik spolu s okrasnými kríkmi.  

Škola si môže vybrať spomedzi rôznych typov skalničiek, okrasných drevín a kvetov. 

Do skleníka bude daná vrstva substrátu podľa návrhu využitia školy. 

Na streche budú ďalej osadené drevené lavičky z masívu.  

Celá strecha by mala byť spojením prírody a techniky v praxi. 

 

  

Obr. 13          Obr. 14   

6.1 ZAVLAŽOVANIA A VYKUROVANIE 

Zavlažovací systém navrhuje a montuje zhotoviteľ. 

Vykurovanie sme vyriešili za pomoci kogeneračnej jednotky nainštalovanej v našej škole.  

Teplo bude privedené z kogeneračnej jednotky do skleníka, čím bude. zabezpečený vykúrený 

priestor v zime a v lete môže poslúžiť ako klimatizácia. 

Vykurovanie sme vyriešili za pomoci kogeneračnej jednotky nainštalovanej v našej škole.  

Teplo bude privedené z kogeneračnej jednotky do skleníka, čím bude zabezpečený vykúrený 

priestor v zime a v lete môže poslúžiť ako klimatizácia. 
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7 VÝHODY ZELENEJ STRECHY 

 

 tvorí tepelnú izoláciu a hydroizoláciu, 

 zadrží 1/3 až ½ množstva atmosférických zrážok, čím odbremeňuje kanalizačnú sieť, 

 má tepelno izolačnú a akumulačnú funkciu, 

 podstatne znižuje riziko vzniku a šírenia požiaru, 

 predlžuje životnosť hydroizolácie až dvojnásobne. 

 

 

Obr. 15 

 

 Obr. 16 
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8 FINANČNÁ STRÁNKA PROJEKTU 

 

Požiadali sme náhodne vybranú firmu o finančný rozvrh projektu. 

Firma nám poslala naspäť hrubý rozpočet projektu bez skleníka.  

Celková cena projektu by sa pohybovala v rozmedzí od 50 do 60 tisíc eur. 

Preto sme požiadali ďalšiu náhodne vybranú firmu, aby spravila rozpočet na obyčajnú opravu 

strechy: 
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ZÁVER 

Na záver by som chcel poďakovať mojej konzultantke pani inžinierke Janke 

Zázrivcovej, pánovi inžinierovi Marekovi Zázrivcovi za pomoc pri návrhu skleníka a všetkým 

osobám, ktorí mi pomáhali s mojou prácou. 
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