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• Zdôrazniť aspekty životného prostredia, vnútorného komfortu a 
požiarnej ochrany a ich vzájomného vzťahu

• Stručne predstaviť klady, zápory a konštrukčné aspekty 
vegetačných striech

• Mýty týkajúce sa extenzívnych vegetačných striech – 2 prípadové 
štúdie

• Problematické detaily extenzívnych vegetačných striech
• Závery

Ciele prípadových štúdií
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Výhody:

• Dodatočná tepelná izolácia

• Predĺžená životnosť podkladového 
strešného plášťa, najmä krytiny

• Slúži ako protipožiarna ochrana (keď je 
vlhká)

• Zlepšuje akustiku v okolí

• Znižuje zaťaženie kanalizačnej siete a 
riziko povodní

• Zlepšuje estetiku

Nevýhody:
• Pri výpočte tepelného odporu strechy je potrebné 

ignorovať vegetačnú časť, ktorá nie je jej integrálnou 
súčasťou

• Nebezpečenstvo poškodenia strešného plášťa, napr. 
koreňmi rastlín

• Suché rastliny predstavujú v lete nebezpečenstvo 
požiaru

• Zvýšené zaťaženie statiky budovy vrátane 
aerodynamickej stability

• Vyššia pracovná silaVyššia celková cena

Pre & proti strešnej zelene
Konštrukčné hľadiská
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Výhody:
• Znižuje prašnosť v prostredí
• Skladuje a filtruje dažďovú vodu, podieľa sa na 

prirodzenom kolobehu vody
• Zvlhčuje, chladí a čistí vzduch
• Produkuje kyslík a znižuje oxid uhličitý
• Znižuje teplotné výkyvy
• Rozširuje životný priestor, kompenzuje záber 

pôdy, má pozitívne psychologické účinky

Nevýhody:
• Vysoká miera neistoty od návrhu záhrady 

až po realizáciu
• Môže spôsobiť alergie
• Znečisťuje životné prostredie bioodpadom, 

napr. padajúce lístie, kvety, konáre, 
produkcia živice, lúpanie kôry

• Vyžaduje pravidelnú starostlivosť s 
vysokým podielom ľudskej práce

• Môže byť nákladná

Pre & proti strešnej zelene
Ekologické hľadiská
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Návrhové hľadiská
Vegetácia

Substrát

Filtračná vrstva
Drenážna/akumulačná vrstva
Ochrana proti prerastaniu koreňmi

Hydroizolácia
Tepelná izolácia
Parozábrana

Strop
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Spádová vrstva

Ploché strechy < 10°

Šikmé strechy 10° - 45°

Strmé strechy 45° - 50°

Biotopová (spontánna) zeleň

Extenzívna vegetácia

Semi-intenzívna vegetácia

Intenzívna vegetácia 
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Extenzívna zeleň – šikmá strecha 
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Možné príčiny poruchy
• Extrémne veterná oblasť / nedostatočne zakorenené rastliny boli odviate
• Žiadny zavlažovací systém / spoliehanie sa na dažďovú vodu nie je 

dostatočné
• V hornej tretine strechy sa mali urobiť opatrenia na zadržanie a 

spomalenie rýchleho odtoku dažďovej vody, napr. použitím poréznych 
prísad v spodnej časti substrátu

• Strechu si majitelia vybudovali svojpomocne / bežne by v prípade 
rozchodníkov malo byť v čase preberania stavby (pri dodávke od 
externého dodávateľa) pokrytých rastlinami aspoň 60 až 75 % budúcej 
vegetačnej plochy
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Teplota substrátu v hĺbke 6 cm pod povrchom

Teplota v hĺbke 6 cm pod povrchom terénu v okolí 
budovy
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Extenzívna zeleň – šikmá strecha 
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Extenzívna zeleň – šikmá strecha 

Teplota substrátu v hĺbke 6 cm pod povrchom

Teplota v hĺbke 6 cm pod povrchom terénu v okolí 
budovy
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Podzemná garáž

Extenzívna zeleň – Plochá strecha 
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Meranie

Teploty na streche garáže 31. júla 2017 popoludní, merané infračerveným teplomerom 
Voltcraft

Extenzívna zeleň – Plochá strecha 
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a ako by to malo vyzerať ...Súčasný stav

Extenzívna zeleň –
Plochá strecha 
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a ako by to malo vyzerať ...Súčasný stav

Extenzívna zeleň –
Plochá strecha 



Vyhrievaná / chladená vegetačná strecha

• Testované v zámorí - v súčasnosti by v strednej Európe 
pravdepodobne narazila na administratívne problémy, pretože tento 
typ strešnej skladby neobsahuje tepelnú izoláciu. Bez použitia 
vykurovacieho systému by preto nedosiahol požadovanú úroveň 
tepelného odporu (priestory s trvalou prítomnosťou osôb)
• Vyžaduje spoľahlivý systém vykurovania/chladenia
• Hydroizolačná vrstva je v zime vystavená vysokým teplotným 

rozdielom

Extenzívna zeleň – Plochá strecha 
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Rastliny
Substrát
Filtračná vrstva
Drenážna vrstva
Ochrana proti koreňom
Hydroizolácia

Spádová vrstva
Železobetón
Stropné panely s TABS
Omietka

Extenzívna zeleň – Plochá strecha 
Vyhrievaná / Chladená vegetačná strecha
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Závery

• Bujné severské trávnaté šikmé strechy nie sú v strednej Európe 
možné, pokiaľ nie sú v lete intenzívne zavlažované! 
• Aj keď sa extenzívne vegetačné strechy v strednej Európe považujú za 

(a propagujú ako) bezúdržbové a bez potreby zavlažovania, potrebujú 
oboje - celoročnú údržbu a pravidelné zavlažovanie v letných 
mesiacoch
• Pri vytváraní detailov treba venovať osobitnú pozornosť požiarnej 

bezpečnosti, ochrane proti prerastaniu koreňov a výberu vhodných 
rastlín (nie len “nejakých” sukulentov)
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• Intenzívne vegetačné strechy sa považujú za spoľahlivé a 
bezporuchové. V prípade špeciálnych požiadaviek sa však musia 
veľmi dobre premyslieť detaily a odchýlky. V opačnom prípade sú 
naprogramované problémy. 
• Návrh zelených striech je komplexná záležitosť, ktorá si vyžaduje 

vysoko profesionálny prístup a silnú spoluprácu medzi 
architektom/projektantom na jednej strane a záhradným dizajnérom na 
strane druhej
• Aj keď v súvislosti so strešnou vegetáciou neexistuje príliš veľa 

štandardizácie a legislatívnych opatrení, mali by sa dodržiavať 
odporúčania špecializovaných odborných združení.
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Ďakujem za pozornosť!
Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a
nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre
vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.


