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Zelené stěny zvýší prestiž Vašich 
prostorů a ozdraví prostředí

Trendy · Rady · Realizace · Zajímavosti · Inspirace

Jednou z výhod zelených stěn je úspora 
prostoru, zelené stěny mohou pomoci 
originálně prostor rozdělit, což ocení 
především majitelé restaurací. Díky hyd-
roponickému pěstování jsou tyto stěny 
hygienické a hodí se také do zdravotnic-
kých zařízení. Vedle úspory místa je pro 
provozovatele těchto vysoce dekorativ-

ních ploch zajímavým přínosem úspora 
energie. Souvislá vrstva rostlin na stěně 
působí jako tepelný i zvukový izolant.  

Zelené stěny kromě toho, že jsou 
moderní, dominantní a zdravé, oplý-
vají širokým potenciálem estetické-
ho a kompozičního využití. 

Zelené stěny jsou alternativou pro kla-
sické obkladové materiály, devizou je 
jejich neustálá proměnlivost. Už po-
hled z dálky poodhaluje v díle silné-
ho génia impresionistického umění 
organické architektury. Zelené stěny 
působí jako balzám na lidské smysly 
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Zelené stěny jsou obzvláště vhodné všude tam, kde bojujete s plochou a běžné květiny se z prosto-
rových nebo provozních důvodů nehodí. Vertikální květinová stěna nesnižuje kapacitu restaurací, 
kanceláří, obchodních ploch, naopak zvyšuje jejich atraktivitu. 



pestrou paletou jemných, a přece 
dech vyrážejících barev. Vynikají svým 
jedinečným rukopisem a přitom přiro-
zeným zjevem, vytvořeným samou pří-
rodou. Při bližším kontaktu se na chvíli 
jakoby zastaví čas, který láká vstu-
penkou do čtyřdimenzionálního světa 
nezaměnitelných tvarů a textur.

Díky rozmanitosti rostlin a jejich kom-
binaci lze vytvořit neomezené množ-
ství barevných struktur a ornamentů. 
Díky variabilním možnostem systému 
můžeme ozelenit nejen svislé stěny, 
ale také zakřivené plochy. Takováto 
originální umělecká díla jsou vhod-
ným doplňkem a mnohdy dominantou 
vstupních hal a recepcí, firem či hotelů. 

Je vědecky dokázáno, že pokojové 
rostliny mají pozitivní vliv na zdraví 
osob, které v interiéru s rostlinami 
pobývají. „Čím více vegetace, tím 
lépe.“
Zelené stěny, jak již sám název napoví-
dá, jsou velké vertikální plochy osáze-
né nejrůznějšími druhy rostlin a bylin. 
Ty jsou schopné zachycovat prach, 
pohlcují škodlivé látky, které se uvolňu-
jí například z nábytku, redukují elektro-
statické znečištění. Velké zelené plochy 
udržují v interiérových prostorách pří-
jemnou vlhkost vzduchu. Během dne 
se nám starají o zdravý vzduch přetvá-
řením oxidu uhličitého na kyslík. Zeleň 
v interiéru má vliv také na naši psychiku, 
uvolňuje stres, navozuje pocit pohody 
a zvyšuje produktivitu práce. Pohled 
do zeleně uklidňuje náš zrak. 

Co „zelená stěna“ vlastně je a odkud 
přišla?
Pod označením „zelená stěna“ rozumí-
me vertikální systém zeleně založený 
na principu hydroponie na geotextilii. 
Duchovním otcem a prvním realizátorem 

venkovních a posléze i interiérových ze-
lených stěn se stal známý francouzský 
botanik Patrick Blanc. Ačkoliv od doby 
jeho první realizace v roce 1988 uplynu-
la již hezká řádka let, jsou u nás zele-
né stěny novinkou posledních několika 
roků. Novinkou, která je díky prověřené 
technologii spolehlivá, funkční a stále 
více žádaná.

Základem je systém textilií na monto-
vané předstěně. Podle umístění se stě-
na opatří nerezovými lištami. Voda, 
respektive živný roztok, vytéká ze zá-
vlahového systému v horní části stěny 
a zvlhčuje textilie, mezi které jsou vysa-
zeny rostliny.

Ve většině případů nemáme stěnu 
umístěnou proti oknu a v jeho bezpro-
střední blízkosti, proto je použito spe-
ciální osvětlení. Je třeba využít zdroje 
světla se širokým spektrem, které je 
vhodné pro růst rostlin.

Pro založení zelené stěny nejsou po-
třeba speciální rostliny.
Pro osázení zelených stěn se používají 
vybrané druhy u nás běžně dostup-
ných pokojových rostlin.
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Sortiment a architektonická rozmani-
tost velikostí a tvarů zelených stěn.
Na zakázku lze vyrobit nejen požado-
vaný tvar a velikost zelené stěny. Zá-
kazník si může vybrat také povrchové 
provedení olištování, jeho strukturu, 
barvu a šířku. Může specifikovat své 
požadavky z hlediska designu světel-
ného zdroje a sortimentu rostlin – je-
jich barevnosti, textury listů a kvetení. 
Součástí zelené stěny se může stát 
také vodní kaskáda, akvárium nebo 
umělecký prvek z dílny kováře či kera-
mika. Navíc může být vertikální zeleň 
doplněna firemním logem a posloužit 
tak k prezentaci Vaší firmy. Pro Vaši 
představu Vám naši odborníci mohou 
vytvořit digitální návrh.

Jednoduchá péče a údržba.
Péče o vertikální stěnu je snadná. Pokud 
rostliny dobře prospívají, je třeba kont-
rolovat jejich růst, odstraňovat přiro-
zené žloutnutí, odumírající listy a dbát 
na pravidelný přísun živin i vody. Pro 
zjednodušení Vaší práce však můžete 
přenechat péči o Vaši stěnu našim pro-
školeným odborníkům, kteří zajistí kom-
pletní servis.
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Zelená stěna: Dekorativní vertikální 
plocha osazená různými rostlinami, 
systém založený na hydroponickém 
pěstování v živném roztoku. 

Hydroponické pěstování: Pěstování 
rostlin bez použití půdy. V zelených 
stěnách půdu nahrazujeme geotextilií, 
kameny, organickým materiálem, jako 
je mech či rašeliník nebo v nádobách 
s hydroponickým substrátem. 

Pěstební matrace: Geotextilie uchy-
cená na základové nepropustné 
stěně. Geotextilie nahrazuje půdu, 
tvoří vlastně rostlinám mechanickou 
oporu. Živiny pak dodáváme živným 
roztokem.

Nosná konstrukce – předstěna: Ne-
postradatelný nosný prvek zelených 
stěn. Na konstrukci, která může být 
samonosná nebo přichycená ke stě-
ně, připevňujeme izolační voděodol-
nou desku, zavlažovací systém, geo-
textilii nebo kapsy s hydroponickým 
substrátem.

Základní zdroje energie rostlin: Oxid 
uhličitý a voda s energií, jejímž zdro-
jem je světlo, vstupují do reakce, 
která se jmenuje fotosyntéza. Proto 
je světlo pro optimální růst rostlin 
v interiéru rozhodujícím faktorem.

Slovníček pojmů
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13 důvodů proč zelenou 
stěnu

– Architektonicky atraktivní
– Oddělování prostorů
– Pozitivní vliv na psychiku
– Pohlcování prachu
– Zvlhčování vzduchu
– Obohacování ovzduší 
 o kyslík
– Redukce elektrostatického 

znečištění
– Úspora místa
– Tepelná izolace
– Zvuková izolace
– Snadná instalace 
– Minimální údržba
– Specializovaný servis

Využití zelených stěn nebo, chcete-li, 
vertikálních zahrad je velmi rozmanité
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Jako stálé dekorativní plochy, které 
vytváří pozitivní mikroklima v inte-
riéru, jsou zelené stěny vhodné pro 
vstupní haly a recepce veřejných 
prostor:
– Firem
– Obchodních center
– Aquaparků
– Hotelů
– Zdravotnických zařízení 

Jako stálé dekorativní plochy, které 
využívají velké vertikální plochy a při-
tom šetří drahocenné místo. Jedno-
duše mohou oddělovat jednotlivé 
prostory: 
– Kanceláří
– Restaurací

Díky snadné instalaci se mohou ně-
které systémy krátkodobě použít jako 
zajímavé dekorativní plochy pro:
– Výstavy
– Promo akce
– Sympózia

Zelené stěny jsou pro interiérové 
architekty lahůdkou. Umožní jim po-
hrát si s fantazií, a to i díky využití 
osvětlení stěn. Atraktivita takového 
prostoru roste exponenciální řadou.
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Patrick Blanc (* 3. června 1953) je 
francouzský botanik, vědec a umě-
lecký designér. Stal se známým 
svým objevem vertikální zelené stě-
ny zvané „le mur végétal“ nebo „ver-
tical garden“.

Patrick Blanc se věnuje vědecké činnos-
ti už více jak 30 let. Vystudoval Pierrovu 
univerzitu v Paříži, kde získal titul doktor 
věd. Od roku 1982 pracuje jako vědec 
v Národním centru vědeckého výzkumu 
ve Francii, kde se specializuje v oblas-
ti rostlin subtropických lesů. Podnikl 
hodně významných cest. Na základě 

dlouholetých pozorování objevil ino-
vovaný způsob pěstování rostlin bez 
použití půdy. Množství rostlin rostoucí 
na skalách, skalních převisech, větvích 
stromů. Půda tedy nepředstavuje nic 
víc, jen jakousi mechanickou oporu. 
Jen voda a minerály v ní obsažené jsou 
potřebné a spolu se světlem a oxidem 
uhličitým vytvářejí fotosyntézu. Toto 
zjištění podnítilo objev jeho zelené stě-
ny, která je obrovským přínosem pro 
životní prostředí.

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/

Otec zakladatel Patrick Blanc

ho barevného voskového toulce vy-
růstá žlutá nebo oranžová palice. Díky 
tomuto tvaru si tato zajímavá rostli-
na vysloužila nepříliš exotické jméno 
„prasečí ocásek“.

Toulitka chvostokvětá, jak se Antu-
rii také říká, nás potěší květy kdyko-
li během roku. Aby kvetla, musíme ji 
během hlavní doby vegetace, což je 
od března do srpna, pravidelně hnojit. 
Nedostatečná výživa způsobuje útlum 
růstu nových listů a rostlina nekvete. 
Při nízké vlhkosti a na přímém slunci 
se rostlině svinují listy. Anturii množí-
me dělením nebo řízky, nejlépe v jar-
ním období.

Požadavky na pěstování
– Světlo: Rostliny umisťujeme na světlé 

místo, ale přímé slunce rády nemají.
– Teplota: Anturie potřebuje teplotu 

18 až 21 °C, v zimě by teplota ne-
měla klesnout pod 15 °C.

– Zálivka: Anturie je vhodná rostlina 
pro pěstování v hydroponii. Zálivka 
podle vodoznaku je velmi snadná. 
Rostlina nemá ráda studenou záliv-
ku, proto v domácnosti používáme 
odstátou vodu. Pokud rostlinu ro-
síme, měli bychom se vyhnout kvě-
tům, které pak mohou černat.

Exotická rostlina Anturie
V zelených stěnách by neměla chybět 
výrazná exotická rostlina Anturie, pod 
latinským názvem ji znáte jako Anthuri-
um scherzerianum. Tato květina pochá-
zí z tropických lesů Ameriky. Existuje 
více než 500 druhů. Je to rostlina vhod-
ná pro pěstování v hydroponii. Anturie 
je poměrně náročná, ale při správné 
péči se Vám bohatě odmění množstvím 
nádherných květů. Je to dlouhodobá 
rostlina.

Poznáte ji podle velkých tmavě ze-
lených listů, které mají srdcovitý tvar 
a především podle nápadného květu. 
Ten bývá nejčastěji sytě rudý, někdy 
může být růžový nebo bílý. Z výrazné-



Hydroponie na textilii
Na kovový rám je upevněna geotextilie, 
která funguje jako mechanická opora 
rostlin. Živiny jsou rostlinám přivádě-
ny důmyslným závlahovým systémem. 
Konstrukční systém umožňuje kopíro-
vat tvar interiéru. Jedná se o nejrozšíře-
nější metodu, která se používá vesměs 
pro interiérová řešení. Touto technolo-
gií lze ozelenit recepce a vstupní haly 
firem, hotelů, oddělit prostory v restau-
racích nebo zpříjemnit a osvěžit pro-
středí ve zdravotnických zařízeních.

Hydroponie v organickém materiálu – 
mech a rašeliník 
Základ tvoří opět nerezová konstrukce. 
Jako opora pro rostliny v tomto systé-
mu slouží mech nebo rašeliník. Závlaha 
je rozváděna automatickým systémem, 
který má v dolní části skrytou nádobu 
na přebytečnou vodu. Tento způsob 
je vhodný pro exteriérová řešení, na-
příklad na fasády domů, což přináší 
celou řadu výhod. Kromě estetického 
a ekologického přínosu jsou to izolační 
vlastnosti tepelné i zvukové a delší ži-
votnost fasády.  

Hydroponie na kamenech 
Výsadba vhodných rostlin se provádí 
do otvorů v kameni, což dává malý 
prostor pro kořenový systém, omeze-
ný je i počet rostlin a je zapotřebí velmi 
zvážit druh rostlin, které můžeme pro 
tento dekorativní způsob pěstování 
zvolit. Používá se jako dekorativní pr-
vek v exteriéru i v interiéru.

Klasické výsadby do vertikálně uspo-
řádaných nádob
Například kapsový systém Bin Fen 
potřebuje kovovou konstrukci – kari 
síť, na kterou se zavěsí osazené nádo-
by, květináče nebo truhlíky. U tohoto 
systému je zajímavá variabilní výměna 
nádob s předpěstovanými kvetoucí-
mi rostlinami. Tento systém je vhodný 
nejenom na balkóny a do kanceláří, ale 
zejména pro krátkodobé využití kvetou-
cích rostlin na několikadenních akcích, 
jako jsou výstavy, sympózia a kon-
gresy, zkrátka všude tam, kde rostliny 
v uzavřených prostorách osvěží vzduch 
a vytvoří příjemnou atmosféru.

Zelené stěny Vám umožní zrealizovat i své nejdivočejší či nejná-
ročnější vize, představy a přání. Sama příroda je pro nás velkým 
vzorem. S využitím současných technologií a poznatků lze opravdu 
realizovat dříve těžko představitelná přání uživatelů i architektů. 
Pro snazší pochopení přinášíme charakteristiky základních systé-
mů zelených stěn.
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Krátkodobé využití kvetoucích 
rostlin v květináčích 

Čtyři systémy ozelenění stěn



Zelené stěny na Vaše balkóny

Zelená stěna bude originálem a šper-
kem Vašeho balkónu. Nezapomeňte, 
že se i z bytu můžete dívat na vlast-
ní zahrádku – zelenou hydroponickou 
stěnu. Rádi Vám s realizací pomůžeme 
a případně poradíme. V našem e-sho-
pu naleznete celý sortiment potřebný 
pro realizaci. 

I balkón v paneláku či bytovce může 
být zelený. Vhodné pro kutily a bal-
kónové zahrádkáře. 
Bydlíte v bytě nebo v domě bez za-
hrady, „vyvenčit“ se často chodíte 
na balkón či terasu, kde není moc 
místa pro zeleň? Přemýšlíte, jak jej 
zútulnit? 

Přinášíme Vám tip, jak tyto prostory 
ozelenit s maximálním využitím pro-
storu.
Na balkón či do bytu si vytvořte verti-
kální zahradu. Zabere minimum místa 
a přitom se budete kochat velkou ze-
lenou plochou. Pěstovat v ní můžete 
květiny, nebo stále více oblíbené by-
linky. Můžete si vytvořit divokou džun-
gli, květinový obraz nebo romantickou 
bylinkovou zahrádku. Je to na Vaší 
fantazii.

Základem pěstebního panelu je kovo-
vá konstrukce, na které jsou zavěšeny 
květináče s minerálním substrátem. 
Jednotlivé kapsy se dají dobře kombi-
novat, přidávat, spojovat. Můžete si tak 
doma na balkóně vytvořit celou stěnu. 

Realizace i údržba je jednoduchá. 
Díky čistě minerálnímu substrátu 
si rostliny udrží vlhkost po dlouhou 
dobu, některé rostliny tak můžete 
zalévat až po čtrnácti dnech. (Možná 
je i úplná automatizace závlahy – pro 
náročné). 
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Vznik zelené 
stěny v čekárně 
SCHILL DENTAL 
CLINIC 
v Bratislavě 

Čtyři systémy ozelenění stěn



Češi přicházejí zeleným stěnám stále více na chuť
Jsme rádi, že se s našimi realizacemi 
můžete setkávat stále častěji. „Naše“ 
zelené stěny Vám zpříjemňují prostředí 
v restauracích, v provozovnách Copy 
General v Praze, nákupních centrech, 
hotelích, u lékařů, v kadeřnictvích a za-
tím stále platí, že zejména v adminis-
trativních centrech. V současné době 
jsme realizovali osm velkých zelených 

Společnost Matouš Hydroponie, s.r.o. je neúnavným propagátorem zele-
ných stěn. Aktivně jsme se letos zúčastnili s naší ukázkovou mobilní zelenou 
stěnou již dvou výstav, a to v Praze na FOR HABITAT a na Floře Olomouc. 
V obou případech se naše skromná expozice setkala s obrovským zájmem 
veřejnosti. 
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stěn v administrativním centru River 
Garden v pražském Karlíně. Investo-
rem je společnost HB Reavis. Velké ze-
lené stěny jsou poznávacím znamením 
či chcete-li součástí jednotného stylu 
této společnosti na všech administra-
tivních centrech, která tato firma zain-
vestovala, a to jak v ČR či na Sloven-
sku, v Maďarsku, ale i v jiných zemích.


