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Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR v rámci In-
tegrovaného regionálneho ope-
račného programu (IROP) v mar-
ci tohto roku spustilo výzvu na 
zlepšenie environmentálnych  
aspektov 
v mestách 
a mest-
ských oblas-
tiach (mimo 
Bratislavy). 
Oprávnenými 
žiadateľmi sú 
organizácie štátnej správy, obce, 
mestá, samosprávne kraje, sub-
jekty verejnej správy, mimovlád-
ne organizácie a subjekty zo súk-
romného sektora.

Zelené strechy
Podpora z eurofondovej výzvy 
sa vzťahuje najmä na budovanie 
prvkov drobnej infraštruktúry ur-
bánneho dizajnu, zelených par-
kov, zelených stien a zelených 
striech, ale tiež aktivity v oblasti 
dopravnej infraštruktúry ako sú 
zelené koridory pozdĺž cyklotrás.

Ponuka eurofondov určených 
na zlepšenie environmentálnych 
aspektov nebola v prvom kole 
výzvy využitá, keď nebol poda-
ný žiadny projekt na zelenú stre-
chu. „Pritom parametre zelených 

striech nie 
sú presne 
š p e c i fi ko -
vané, čo 
dáva žia-
d a t e ľ o m 
v o ľ n o s ť . 
Z hľadis-

ka dopadu na životné prostredie už  
5 % zatrávnených striech v meste 
je pre životné prostredie význam-
ným prínosom,“ zdôrazňuje Ing. 
Michal Feik z Odboru komuni-
kácie a marketingu ministerstva 
pôdohospodárstva.

Akčný plán boja proti suchu
Rezort životného prostredia pra-
cuje aj na akčnom pláne, ktoré-
ho výsledkom bude zavedenie 
opatrení na zadržiavanie vody 
v krajine s cieľom minimalizo-
vať sucho, zlepšiť monitoring su-

cha budovaním nových meracích 
staníc, ako aj systém krízového 
manažmentu sucha a určiť prio-
rity pri zásobovaní vodou počas 
dlhotrvajúceho sucha. Tento kľú-
čový dokument plánuje envirore-
zort predložiť na rokovanie vlá-
dy do konca tohto roka. „Sucho 
je fenoménom, s ktorým bojuje celý 
svet nielen v posledných rokoch. 
Preto pracujeme na pláne, ktorý 
má cieľ pripraviť návrh opatrení na 
zmiernenie následkov sucha,“ po-
vedal minister životného pros-
tredia, László Sólymos. Uvažuje 
sa tiež o zriadení rizikového fon-
du pre poľnohospodárov. „Naši 
poľnohospodári potrebujú, aby bol 
takýto fond vytvorený čo najskôr. 
Musí byť funkčný a pomáhať tým, 
ktorí to budú najviac potre-
bovať.“

Využitie odpadu z auto-
mobilového priemyslu
„Zelená strecha“ je jedným z ak-
tívnych prvkov, ktorý výrazne 
prispieva k zmierňovaniu pre-
hrievania ovzdušia, je význam-
ným prvkov pre vodozádržnosť 
a vodovýparnosť v mieste zrá-
žok. Pre investora prináša však 
i ďalšie, synergické efekty v ener-
getickej efektívnosti prevádzky 
budovy.

Trh ponúka viacero skladieb 
zelených striech. Osobitnú po-
zornosť v sortimente ľahkých ex-
tenzívnych vegetačných striech 
zaujíma skladba, ktorá využíva 
zhodnotené odpady z automobi-
lového priemyslu. Toto jedineč-
né riešenie vzniklo vďaka zmys-

Senec – fotovoltaika na zelenej streche

Klimatické zmeny vo svete sú už faktom, 
ktorý málokto spochybňuje. Problémy 
v ich dôsledku, ako sú extrémne teploty, 
sucho, povodne, silné mrazy a víchrice, 
pozorujeme vo viacerých oblastiach.

pomôžu EUROFONDY z agrorezortu
Znížiť extrémne teploty v mestách

Jaguár Land Rover -  overovacia inštalácia ľahkej 
vegetačnej strechy preukázala odlnosť vočí víchrom 
a až 40% úspory  energií na chladenie priestorov.

VW Bratislava - porovnávanie klasickej 
skladby zo substrátu a skladby STERED 
preukázalo vyššiu efektivitu pri inštalácií, 
odolnosť pre pochôdznosť.
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luplnej podpory štrukturálnych 
fondov premeny odpadu na su-
rovinu. Unikátne a vo svete prvé 
technické riešenie na spracovanie 
zmiešaných odpadov syntetic-
kých technických textílii, z kto-
rých sa vyrábajú jednotlivé diely 
do konštrukcie automobilu nie-
lenže uplatňuje princípy obeho-
vej ekonomiky – využitie odpa-
du ako zdroj novej suroviny, ale 
v novom výrobku z recyklované-
ho materiálu plne využíva ove-
renú kvalitu materiálov z auto-
mobilového priemyslu pre novú 
kvalitu životného prostredia.

Od roku 2013 sa venujete Centru 
obnoviteľných zdrojov energie, kde 
sú prezentované najnovšie techno-
lógie pre vykurovanie, ohrev TÚV 
a výrobu elektriny pre rodinné domy 
a priemyselné objekty. Fotovoltic-
ké elektrárne, tepelné čerpadlá, 
solárne kolektory, kotly na bioma-
su. Prečo ste sa rozhodli do svojho 
portfólia zaradiť i ľahké extenzívne 
strechy a osobitne v skladbe s dos-
kami STERED?
V súvislosti s klimatickými zmenami sa 
dnes čoraz častejšie hovorí o použití ze-
lených striech. Nás oslovila skutočnosť, 
že zelená strecha prináša viaceré syner-
gické efekty: zadržiava zrážkovú vodu, 
čím prináša ekonomický efekt v ná-
kladoch za zrážkovné, vracia zadr-
žanú vodu späť do malého vodného 
obehu, pričom prispieva k znižovaniu 
tepelného napätia v okolí, znižuje praš-
nosť. Predlžuje životnosť hydroizolácie 
strešného plášťa, a to až dvojnásobne. 
Zelená strecha má však nesporné pozi-
tívne vplyvy na energetickú hospodár-
nosť budov. Exaktne máme overené, že 
pri udržovaní strechy v mokrom stave 
(čerpanie vody z retenčných nádrží na-
späť na strechu v závislosti na intenzite 
osvetlenia a vonkajšej teplote) prináša 
až 40 % úspory energie na chladenie 
priestorov pod zelenou strechou. Zvy-
šuje sa tiež účinnosť fotovoltických pa-
nelov a vonkajších jednotiek klimatizácií 
umiestnených na takejto streche. Úspo-
ry nákladov na vykurovanie až do 5 % 
v závislosti od skladby strechy. V nepo-

slednom rade zelená strecha je 
i ekvivalent pre náhradu výsad-
by zelene, čím sa najmä v hus-
tej, urbanizovanej zástavbe rieši 
spoločenská potreba podstatne 
väčšou plochou zelene na stre-
che, pričom okolie stavby môže 
byť využité pre obsluhu budovy.

Tomu rozumieme, ale 
v čom je skladba s doskami 
STERED odlišná od iných 
ponúk?
Ako jediná využíva takmer v 80 
% skladby recykláty – syntetic-
ké technické textílie, záťažové 
koberce, najmä z automobilo-
vého priemyslu. Spĺňa tak pra-
vidlá „zeleného obstarávania“. 
Ak sme povedali, že sa chceme 
venovať obnoviteľným zdro-
jom energie, je len prirodze-
né, že do ponuky zelenej stre-
chy sme vybrali skladbu práve 

takú, ktorá princípy obehovej ekonomi-
ky splňuje. Dnes už vieme, že do recyk-
lácie môžu byť postupne zaraďované 
i technické, záťažové koberce zo synte-
tických materiálov. Ani tie dnes nemajú 
svoju recyklačnú koncovku. Vytvárame 
tak zaujímavý okruh obehovej ekono-
miky. Ako keby si developer/investor 
zelenou strechou so STERED predpla-
til budúcu recykláciu svojich odpadov – 
technických kobercov.

Čo ešte môže byť pre investora 
zaujímavé?
Okrem základných vlastností mate-
riálov z automotive, je plne pochôd-
zna, teda môže byť zaťažovaná ob-
sluhou zariadení na streche v suchom 
i mokrom stave, akumulačná a dre-
nážna vrstva je už v samotnej doske 
v hrúbke 50 mm, táto samotná zadr-
ží až 25 l vody na m², tým sa dosahu-
je vysoký podiel výparu vody (ochla-
dzovanie a zvlhčovanie vzduchu), má 
schopnosť rýchlej akumulácie vody prí-
valového dažďa v samotnej doske STE-
RED – až 15 l/m² za prvých 15 min.

Za nespornú prednosť považuje-
me nízky difúzny odpor dosky z recyk-
lovanej syntetickej technickej textílie. 
Umožňuje strechu využiť na systémové 
vyparovanie sivej vody (zadržaná daž-
ďová voda, prečistená voda), priemer 
výparu je 3 – 9 l vody/m²/deň – príklad 
samozavlažovacích kvetináčov.

Ak si uvedomujeme, že máme čoraz 
viac dní bez zrážok, budované retenč-
né nádrže na zadržanie prívalového 
dažďa môžu byť vďaka zelenej streche 
menšie, čo predstavuje nemalú úspo-
ru investičných nákladov. Najmä však 
v období dlhotrvajúcich horúčav vie-
me práve dodanou sivou vodou do re-
tenčných nádrží, napr. prečistená voda 
z ČOV, ju vracať na strechu za účelom 
ochladzovania.

Hovorili ste o zelenej streche ako 
súčasti energetickej bilancie budo-
vy. Vysvetlite, prosím, bližšie, čo si 
pod tým máme predstaviť?
Inštalovanie zelenej strechy znižu-
je tepelné napätie na strešnom plášti 
v letných dňoch až o 12 – 20 °C , čo má 
pozitívny ekonomický vplyv na šetre-
nie s energiou pre chladenie vzduchu 
pre klimatizácie, prispieva k tomu sa-
motný kondenzát z chladiacich jedno-
tiek, ktorý vstrebáva zelená strecha. 
Skladba zvyšuje tepelnú zotrvačnosť – 
čas za ktorý sa prederie teplo/chlad na 
druhú stranu, čo prispieva k možnosti 

znižovania potrebnej tepelnej izolácie 
v skladbe strešného plášťa.

Dobre, hovoríte o syntetickej textí-
lii, ale čo zeleň, vegetácia?
Na to vám najkvalifikovanejšie odpovie 
pani Lahová.    

V časti zeleň je partnerom spoloč-
nosť ARBOR, okrasné a ovocné dreviny, 
s.r.o., Senec. Rastliny vhodné na oze-
lenenie striech, napríklad rozchodníky 
(Sedum sp.), majú schopnosť prerastať 
štruktúrou chumáčov v doske STERED, 
zakoreniť a ďalej sa vyvíjať (rásť), a to 
dokonca aj bez použitia substrátu. Ab-
sencia alebo minimalizácia substráto-
vej zložky sa výrazne prejaví aj v znížení 
celkového zaťaženia na jednotku plo-
chy. V súčasnosti vieme ponúknuť via-
cero alternatív spojenia dosiek STERED 
a vegetácie. Zeleň sa môže na doskách 
aplikovať rôznymi spôsobmi, či už po-
užitím predpestovaných vegetačných 
kobercov, priamou výsadbou trvaliek 
alebo distribúciou rozchodníkových od-
rezkov, ktoré dokážu na doskách sami 
zakoreniť. Využitie kombinácie vhod-
nej vegetácie a dosák STERED prináša 
množstvo výhod – od jednoduchosti 
inštalácie cez zníženie plošného zaťa-
ženia až po schopnosť zvýšenej aku-
mulácie dažďovej vody. Systém ja tak 
vhodný nielen pre novostavby, ale aj 
pre staršie objekty. 

Už dnes je známe, že na zaklada-
nie trávnikov, rohoží pre zelené strechy 
a z rastlín rodu SEDUm (rozchodníky) 
sa používa textília. Viacročné overova-
nie vlastnosti materiálu STERED pre-
ukázalo, že na založenie zelene nie je 
vôbec potrebný substrát, prípadne ma-
ximálne do 2 cm, čo výrazne ovplyvňu-
je plošné zaťaženie. Podľa účelu zelenej 
strechy dnes vieme ponúknuť vegetač-
né skladby od rohoží cez lokálne výsad-
by, zazelenanie cez skladby, postupné 
rozmnoženie z rezkov až po presne na-
projektovanú vodomilnú zeleň – ma-
chy, lišajníky, vodomilné traviny – tie 
pre skladby silne výparných striech.

Využitie dosky zo syntetiky v sklad-
be prináša jednoduchosť inštalácie, ale 
najmä v ostatnom období istotu pre 
projektantov, investorov a užívateľov 
– pevnosť kotvenia proti náhlym po-
ryvom vetra, víchra. Umožňuje to che-
mické kotvenie k podkladu, vhodné i na 
šikmé strechy. 

Plošné zaťaženie od 25 kg/m² v su-
chom stave plus 30 – 35 kg plošne na-
sýtené vodou umožňuje inštaláciu i na 
staršie stavebné objekty.

Aplikácie ľahkých extenzívnych vegetačných striech s využitím materiálu 
STERED prináša na trh spoločnosť MDM Slovakia, s.r.o., Skalica – Centrum 
obnoviteľných zdrojov energií. O tom, čo robí „zelenú strechu“ so STERED zaují-
mavou v porovnaní s inými skladbami ľahkých extenzívnych „zelených striech“, 
sme sa porozprávali s konateľom spoločnosti pánom Ing. Dušanom Marečkom.

Zelená strecha prináša viacero efektov
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