
CENTRUM OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE 
     Nádražná 35, 909 01  Skalica , tel.: 0902 187 837 

                                                mdm@mdm.sk, www.mdmslovakia.com  

   
 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE „ĽEVS“   
 
Technologický postup vymedzuje typ použitých materiálov v skladbe „Ľahkej extenzívnej vegetačnej 
strechy STERED“ a zásady pri montáži takejto strechy. Jednotlivé materiály budú dodané 
spoločnosťou MDM Slovakia, s.r.o., po dohode so zákazníkom ako celok alebo jednotlivo.  
 
Montáž „ĽEVS STERED“ musí byť vykonaná zákazníkom výlučne podľa tohto technologického 
postupu a podľa ukladacieho plánu – príloha č.1. Pokiaľ nebudú dodržané zásady uvedené v tomto 
dokumente, spoločnosť MDM Slovakia, s.r.o. nenesie zodpovednosť za škody na majetku alebo 
nehnuteľnosti, spôsobené neodbornou montážou „ĽEVS STERED“ ! 
 

1. Čo prináša ĽEVS STERED® 
 
Ľahká extenzívna vegetačná strecha s využitím materiálu STERED

®
 je cesta ako získať novú 

kvalitu  pre svoje životné prostredie.  
 
Základnou zložkou ĽEVS sú dosky STERED

®
, ktoré sú vyrobené z recyklátu technických syntetických 

textílií najmä z automobilového priemyslu.  
 
Vďaka využitiu materiálu STERED

®
 sa skladba vyznačuje: 

 vysokou odolnosťou na mechanické namáhanie,  
 dlhou životnosťou,  
 rýchlou absorbciou vody (prívalové zrážky až 17 l/m

2
 / 15min.),  

 vysokou vodozádržnosťou v skladbe do 35 l/m
2
 s efektom opakovanej nasiakavosti a 

následnej evaporácie (vyparovania) vody,  
 nízkym plošným zaťažením strešnej konštrukcie do 30 kg/m

2
 v suchom stave a do 65 kg/m

2
 

v mokrom stave, jednoduchou inštaláciou, 
 použitím na rozmanité typy a sklony striech, vrátane dodatočnej montáže na väčšinu 

existujúcich objektov. 
 

Inštalácia ĽEVS STERED
®
  

 znižuje energetickú spotrebu - náklady na chladenie a/alebo vykurovanie priestorov pod 
zelenou strechou,  

 znižuje spotrebu energií zariadení na chladenie vzduchu (klimatizácie, tepelné čerpadlá) 
umiestnených na streche,  

 znižuje náklady za odvádzanie zrážkových vôd do kanalizácie,  
 umožňuje efektívne využívanie zadržanej zrážkovej vody, resp. dotovanej sivej vody na 

odparovanie zo zelenej plochy, 
 znižuje prašnosť a nastavuje ,,malý vodný obeh" v okolí stavby.  Zelená strecha je 

efektívnym riešením náhradnej zelene za zabratú plochu stavbou a ostatnou zastavanou 
plochou. 

Takmer 80 % skladby je z recyklovaných materiálov. Skladba je opätovne po skončení životnosti 
recyklovateľná. 
 

2. Technické požiadavky 

 
Nosnosť strešného plášťa 
Dôležitým faktorom pri realizácií zelenej strechy na už existujúcich budovách je nosnosť strešnej 
konštrukcie. Výhodou ĽEVS STERED

®
 je jej nízka hmotnosť pri plnom nasiaknutí, ktorá  radí ĽEVS 

STERED
®
  k najľahším skladbám vegetačných striech pri zachovaní kvality zelene. Skladba je plne 

pochôdzna pri plne nasiaknutom stave bez toho, aby sa voda zadržaná v doskách STERED
®
  pod 

vplyvom tlaku od chodidla vyplavovala alebo vytláčala do drenážnej vrstvy. 
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Kvalita pôvodnej hydroizolácie 
Pôvodná hydroizolácia musí mať atest proti 
prerastaniu korienkov. Pokiaľ hydroizolácia  nemá 
atest proti prerastaniu korienkov, musí sa pod vrstvy 
vegetačnej strechy umiestniť geotextília s funkciou 
proti prerastania korienkov, a to po celej ploche 
s vysunutím na atiku a všetky prestupy cez strechu 
(ako odvetranie kanalizácie, výlez, komín...) do výšky 
minimálne 10cm – viď priložený obrázok. 
 
Sklon strechy 
Riešenia vegetačných striech STERED

®
  umožňujú zazelenať ako plochú, tak aj šikmú strechu. 

 Ploché strechy s atikou 
Ploché strechy so sklonom do 10° sú spravidla ukončené atikou a optimálnym priestorom pre 
realizáciu vegetačných striech. Nemalou výhodou pri strechách s atikou je ochrana celej skladby 
vegetačnej strechy pred vetrom. Nie je v tomto prípade nutné mechanické kotvenie. Dosky STERED

®
 

sú pri montáži suché a ich váha predstavuje 10 kg/m
2
, zároveň pri pokládke tvoria súvislú jednoliatu 

vrstvu, čo zamedzuje možnosti podobratia tejto vrstvy vetrom. Kvapková závlaha naviac celý systém 
previaže, a tak sa skladba ľahkej extenzívnej vegetačnej strechy STERED

®
 stáva odolná aj voči 

víchriciam bez nutnosti kotvenia zelenej strechy k nosnej konštrukcii strechy. Systém je tým 
zjednodušený, jednoducho a rýchlo nainštalovaný. 

 Šikmé strechy  nad 10°    
Pri sklonoch nad 10° je  nutné kotvenie. Položenie ĽEVS  STERED

®
  je možné vykonať na všetky typy 

povrchov (valcovaný, vlnitý a trapézový plech, všetky typy izolačných fólií).  Skladbu ĽEVS  STERED
®
   

je možné s výhodou použiť ako výmenu pôvodnej škridľovej strechy ( betón, tehla). 
Z dôvodu gravitačného odtoku vody zo skladby ĽEVS  STERED

®
    je maximálne zaťaženie strešného 

plášťa pri plnom nasiaknutí  max 45 kg/m
2
   (cca 17l/m2 vody) a pri prívalovom daždi krátkodobo 

môže hodnota dosiahnuť 65 kg/m
2
. 

Pre zadržanie hornej hranice nasiakavosti vody   (cca 25 l/m
2
)   vody na šikmej strechy sa medzi 

jednotlivé dosky STERED
®
 vkladajú pásiky z hydroizolačnej fólie. 

 
Jednotlivé vrstvy  skladby ĽEVS  STERED

®
   sa medzi sebou  bodovo kotvia pomocou 

polyuretanového lepidla - Studniarska pena ( Den Braven). 
Šikmá strecha so skladbou ĽEVS  STERED

®
    zabraňuje náhlym zosunom napadaného snehu. 

 

3. Montážny návod ĽEVS STERED® a jednotlivé vrstvy 

 
 ICODREN 10 Speed Drainage SBS  

ICODREN 10 Speed Drainage SBS je drenážna vrstva, ktorá sa kladie na celú plochu plánovanej 
vegetačnej strechy (na plochú strechu bez kotvenia) a s vysunutím na atiku a všetky prestupy, ktoré 
vedú cez strešný plášť, do výšky 10cm – viď priložený obrázok. Zároveň je nutné dodržať 
technologický postup kladenia a dbať na prekladanie okrajových vrstiev materiálu, kde je z každej 
strany predĺžená tkaná textília, ktorá sa zasunie pod, alebo dá na vrch ďalšej rovnobežne kladenej 
vrstvy – viď obrázok. Materiál ICODREN je nutné rozložiť tak, aby v žiadnom mieste nedošlo ku styku 
materiálu STERED a ostatných pevných súčastí pôvodnej strechy a jej hydroizolácie. 
 

   



Pre šikmé strechy z trapézového  alebo vlnitého plechu sa uloženie  drenážnej vrstvy nevyžaduje. 
 

 STERED
®
  ID 200/050  

Ukladanie dosiek STERED bude realizované podľa prílohy č. 1 – ukladací plán. Ukladací plán definuje 
presné rozmery a rozmiestnenie jednotlivých dosiek v rámci strechy. Doskami STERED

®
 sa 

obchádzajú všetky pôvodné prestupy cez strešný plášť (odvetranie kanalizácie, inštalačné otvory, 
atď.) a to tak, že kopírujú pôdorys týchto prestupov bez potreby dilatačnej medzery. Tieto otvory je 
nutné na mieru vyrezať priamo pri kladení dosiek STERED. Pokiaľ bude zákazníkom dodaný presný 
pôdorys a presné rozmiestnenie prestupov, ukladací  plán bude presne definovať aké dosky sa kam 
uložia. Spoločnosť MDM Slovakia, s.r.o. zároveň dodá dosky narezané na mieru. Pokiaľ ale nebudú 
dodané správne podklady zo strany zákazníka, bude nutné dosky dorezať na mieru priamo na stavbe. 
Rezanie dosiek STERED

®
  je vhodné pomocou jednoduchého cirkuláru s Pilovým kotúčom s břitovými 

doštičkami 97 TFZ L – 11 od spoločnosti Pilana, prípadne aj ručne s ostrým nožom na minerálnu vlnu. 
 
Dosky STERED sa od atiky, okolo výlezov na strechu, okolo svetlíkov atď. umiestňujú 20 až 30cm, 
minimálne však 10cm. Odporúčame aspoň 20cm.  
Dosky STERED majú v sebe vyrezanú drážku pre uloženie kvapkovej závlahy, ktorá sa ukladá v rastri 
60cm. Pri kladení dosiek je dôležité dbať na lícovanie týchto drážok.  
 
Pri plochej streche  sa dosky STERED nijako nekotvia do strešného plášťa ani nelepia na drenážnu 
vrstvu ICODREN ! 

 
 

 KVAPKOVÁ ZÁVLAHA 
Inštalácia kvapkovej závlahy  prispieva nielen k rýchlejšiemu, bezobslužnému systému pre 
zakorenenie vegetácie. 
Veľkou výhodou inštalovanej kvapkovej závlahy je, že najmä v horúcich dňoch už dotáciou množstva 
vody 2-4 l/m

2
 sa výrazne zvyšuje izolačný efekt vegetačnej strechy vplyvom odparovania vody 

a dosahuje sa zníženie teploty vzduchu na vegetačnou strechou. 
Najvhodnejším závlahovým systémom je kvapková závlaha s vlastnou reguláciou, ktorá zabezpečí 
trvalý prísun vody podľa potreby. Nie je nutné používať kvapkovú závlahu pri alternatíve 
s predpestovaným vegetačným rozchodníkom, zákazník sa ale musí zaviazať že minimálne 1x 
týždenne takúto strechu zavlaží množstvom vody aspoň 10L / m

2
. 

Pri alternatíve substrát + rezky je nutné inštalovať vždy aj kvapkovú závlahu pre správne a rýchle 
zakorenenie rezkov. Je to podmienka záruky za udržania vegetácie v dobrom stave. 
Fixovanie závlahy sa robí pomocou textilných úchytiek s vrutom do dreva vysokým max. 2,5cm. 
Uchytenie hadíc kvapkovej závlahy sa robí vždy 20cm od okraja dosky STERED

®
 a potom každý cca 

1m.  
 
Pozn.: Pri realizácií kvapkovej závlahy je potrebné zrealizovať aj vývod na záhradnú hadicu. Je to 
z dôvodu potreby prevlhčenia dosiek STERED

®
  pred kladením substrátu a prevlhčenia substrátu pred 

kladením rezkov, alebo rozchodníku. 
 
 



 
 

 PLASTOVÝ OBRUBNÍK GARDEN RAND  
Osádza sa vždy po obvode na okraj dosiek STERED

®
, teda na rozhraní dosiek STERED

®
  a riečneho 

guľatého kameniva, a vždy okolo všetkých prestupov cez strešnú konštrukciu (odvetranie kanalizácie, 
komín, výlez na strechu, ďalšie inštalačné prestupy ...). Uchytenie obrubníku o dosku STERED 
zabezpečuje celoplošne nanesené lepidlo značky DEN BRAVEN – MAMUT Total Glue na spodnú 
vrstvu lišty.   
Plastový obrubník Garden Rand slúži ako ochrana pred vymývaním vrstvy substrátu spopod 
vegetačnej rohože do priestoru riečneho guľatého kameniva. Výška obrubníka je 45mm. 

 
 
 
 



 GEOTEXTÍLIA 
Geotextília sa ukladá v okolí atiky na ICODREN s vysunutím na atiku horizontálne min. 10cm. Slúži 
pre zabránenie styku guľatého riečneho kameniva a hydroizolácie. 
 

 OBSYP Z GUĽATÉHO RIEČNEHO KAMENIVA  
Na obsyp je najvhodnejšie použiť frakciu 32/64, vo výnimočných prípadoch aj frakciu 16/32, výhradne 
ale z riečneho guľatého kameniva bez ostrých hrán. Guľaté riečne kamenivo sa umiestňuje vždy 
v okolí prestupov cez strešnú konštrukciu a v okolí atiky – t.j. na rozhraní plastových obrubníkov. 

 

 
 SUBSTRÁT  +  REZKY / alt. SUBSTRÁT + ROZCHODNÍK 

Extenzívny substrát sa rozprestiera v hrúbke 2cm pri použití rozchodníkov, alebo v hrúbke 3cm pri 
použití rezkov rozchodníka. Rozprestrie sa na dosky STERED

®
 po okrajové plastové obrubníky.  

Pri realizácií je neprípustné, aby sa substrát ukladal žeriavom v 1 tonových bagoch na strechu na 
jedno miesto. Mohlo by dôjsť k deformáciám alebo zborteniu strešnej konštrukcie. Optimálne je 
žeriavom zdvihnúť bag so substrátom nad strechu a zo spodu bag otvoriť a substrát postupne vysýpať 
a  rozprestierať. 
Pred kladením a rozprestretím substrátu je potrebné dosky STERED

®
  zavlažiť. Po uložení substrátu 

je nutné proces opakovať. 
Pri alternatíve rezky, je nutné realizovať taktiež kvapkovú závlahu z dôvodu lepšieho zakorenenie 
rezkov.  
Pri alternatíve rozchodník nie je nutné používať kvapkovú závlahu, zákazník sa ale musí zaviazať, že 
zaleje takúto vegetačnú strechu minimálne 10l vody na 1m

2
 týždenne. 

 



Obr.: Alternatíva Substrát + rezky   Obr.: Alternatíva Substrát + rozchodník 
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