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VODOZÁDRŽNÉ A VODOVÝPARNÉ PLOCHY STERED 

PODKLADY PRE PROJEKTANTOV 
 
 

1. Čo prinášajú PLOCHY STERED® 
 
Vodozádržné a vodovýparné plochy s využitím materiálu STERED

®
 sú cesta ako získať novú kvalitu  

pre svoje životné prostredie.  
 
Základnou retenčnou zložkou týchto plôch sú dosky STERED

®
, ktoré sú vyrobené z recyklátu technických 

syntetických textílií najmä z automobilového priemyslu. Po skončení životnosti je doska opätovne 
recyklovateľná. 
 

Vďaka využitiu materiálu STERED® sa plochy vyznačujú: 
 vysokou odolnosťou na mechanické namáhanie a dlhou životnosťou,  

 rýchlou absorbciou vody (prívalové zrážky až 17 l/m
2
 / 15min.),  

 vysokou vodozádržnosťou v skladbe, do 25 l/m
2
 s efektom opakovanej nasiakavosti a 

následnej evaporácie (vyparovania) vody,  

 jednoduchou inštaláciou, 

 použitím s viacerými možnosťami nášľapnej (pojazdnej) vrstvy,  

 použitie aj pri vysokom stave hladiny podzemných vôd, 

 možnosť úplného zadržania zrážkovej vody z plochy - kombinácia s retenčným valom.  
 

Inštalácia PLÔCH STERED®  
 znižuje prehrievanie plôch až o cca 10°C a následné sálanie tohto tepla do priestoru,  

 zvyšuje vodozádržnosť takýchto plôch o 25-40l / 1m
2
 čím ochraňuje verejnú kanalizáciu, 

 znižuje náklady za odvádzanie zrážkových vôd do kanalizácie, znižuje počet ORL  

 nad miestom inštalácie znižuje prašnosť a odparovaním zadržanej vody nastavuje ,,malý 
vodný obeh" v okolí takejto stavby, 

 Retencia na inak nepriesakovom podloží, alebo na podloží s vysokou hladinou spodnej vody  

 Položenie na spevnený povrch, ktorý nemusí byť priesakový (zmena plochy na vodozádržnú)  

 Vysoká nasiakavosť ropných látok bez ich uvoľňovania do vodného výluhu  

 Ochrana spodných vôd, oddelenie vode nepriepustnou izoláciou  
 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI, PLOCHY STERED® = KVALITA 
 základnú časť skladby tvorí doska s veľmi dobrými deformačnými vlastnosťami v suchom, ale 

i mokrom stave (STERED), čo výrazne pomáha pevnosti celej konštrukcie  
 
STERED ID 250/050  hr.50mm 

Napätie v tlaku pri 10% stlačení: min. 15kPa 
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu: min. 20kPa  
Deformácie po 2mil. cykloch: plošné zaťaženie do 10kN, trvalá deformácia 1,7mm 
Mrazuvzdorné cykly: 300 cyklov, rozmerová stálosť 
 

 nízky difúzny odpor textilnej zložky STERED v skladbe umožňuje efektívne odparovanie zadržanej 
dažďovej vody, výpar denne cca 1,5 ~ 3,0 l / 1m

2
 / 1deň 

 doska STERED je mrazuodolná, t.j. i pri plnom nasýtení si zachováva svoje rozmery, 

 plne nasiaknutá zmrznutá doska STERED (50% svojho objemu) si rýchlo obnovuje svoju 
nasiakavú, retenčnú, vodovýparnú a drenážnu funkciu.  
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2. Retenčná doska STERED ID 250/050,  
 

Technické parametre 
Doska STERED ID 250/050 je vyrobená z recyklátu technických syntetických textílií najmä 
z automobilového priemyslu.  
Váha v suchom stave:  12,5 kg/m

2
 

Vodozádržnosť dlhodobá: 25 l/m
2
 

Vodozádržnosť krátkodobá: 15 l/m
2
 – obdobie prívalových dažďov, následný regulovaný odtok do 1hod. 

Váha v mokrom stave:  35 – 50kg/m
2
 

Rozmery základnej dosky: 1200x600x50mm 
Balenie:   1 paleta 1200x1200x1350 = 48ks = 34,56m

2
, váha palety: 466kg brutto 

    1 kamión = 2112ks = 1520,64m
2
 = 44paliet  

 

3. Technické požiadavky OD PROJEKTANTA! 
 

Druh zeminy a vlastnosti pôdy 
Dôležitým faktorom pri navrhovaní parkovísk a chodníkov, prípadne odstavných plôch, je kvalita a pevnosť 
podložia. Projektant stavby musí tomuto prispôsobiť hrúbku podkladovej štrkovej vrstvy, jej zloženie 
a mieru jeho zhutnenia. Tento dokument udáva iba základné parametre, špecifikáciu a vlastnosti použitých 
materiálov, z ktorých sú navrhované a odporúčané skladby vytvorené a ktorých zloženie musí dopravný 
projektant prispôsobiť danej situácií a požiadavkám stavby, najmä s ohľadom na: 

 PEVNOSŤ A KVALITU PODLOŽIA 

 HLADINU SPODNEJ VODY 

 SPÔSOB POUŽITIA PLOCHY – chodník, odstavná a manipulačná plocha, parkovisko 

Pozn.:– parkoviská navrhovať primárne pre zaťaženie OA, nie nákladnú dopravu 

 

4. Jednotlivé skladby vodozádržných plôch 
 

RETENCIA VODY PRE VŠETKY TYPY SKLADIEB 
Retencia vody v skladbe         25 - 40 l/m

2
 
 

(znižuje náklady za odvádzanie vôd do kanalizácie, odparovaním vody znižuje prehrievanie 
plochy) 

 Retencia prívalového dažďa  za prvých 15 min.          min.17 l/m
2 

 Evaporácia (vodovýparnosť) zadržanej vody za deň z dosky so substrátom  1,5-3,0 l/m
2 

 

skladba CHODNÍK  

 
1. EKORAY – plastová recyklovaná zámková dlažba  hr. 30mm 
2. STERED ID 200/050, prípadne ID 250/050        hr. 50mm 
3. Štrkový zrovnávací podsyp 4/8     hr. 30-50mm 
4. Drvené kamenivo ostrohranné 16/32    hr. 150-200mm 
5. Pôvodná zemina, zhutnená a vyspádovaná do okolitej zelenej plochy 

 
        celková hrúbka 260-330 mm 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



skladba NOVÉ PARKOVISKO s napojením na ORL 

 
1. Priesaková dlažba HYDROBAR / HYDROSTAR  hr. 30-80mm 

Alternatívne EKORAY hr.30mm 
2. Štrkový podsyp 4/8      hr. 20-30mm 
3. Georohož pre roznos zaťaženia     hr. 5-10mm 
4. Štrkový zrovnávací podsyp 8/16    hr. 30mm 
5. STERED ID 250/050, alternatívne ID 300/050   hr. 50mm 
6. Hydroizolácia odolná voči ropným látkam   hr. 1-3mm 
7. Geotextília       hr. 5mm 
8. Štrkový zrovnávací podsyp 8/16    hr. 30mm 
9. Drvené kamenivo ostrohranné, zhutnené, vyspádované  hr. 200-250mm 
10. Pôvodná zemina, zhutnená a vyspádovaná  

        celková hrúbka 373-488 mm 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skladba PARKOVISKO položené na pôvodný nepriesakový povrch 

 
1. Priesaková dlažba HYDROBAR / HYDROSTAR  hr. 30-80mm 

Alternatívne EKORAY hr.30mm 

2. Štrkový podsyp 4/8      hr. 20-30mm 
3. Georohož pre roznos zaťaženia     hr. 5-10mm 
4. Štrkový zrovnávací podsyp 8/16    hr. 30mm 
5. STERED ID 250/050, alternatívne ID 300/050   hr. 50mm 
6. Pôvodný povrch, napr. ASFALT  

        celková hrúbka 135-200 mm 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



skladba ODSTAVNÁ PLOCHA  

 
1. Priesaková dlažba EKORASTER E40, výplň štrk, zeleň  hr. 40mm 

Alternatívne EKORASTER BLOXX – s vkladanými dlaždicami hr.40mm 
2. STERED ID 250/050, alternatívne ID 300/050   hr. 50mm 
3. Georohož pre roznos zaťaženia     hr. 5-10mm 
4. Štrkový zrovnávací podsyp 8/16    hr. 50mm 
5. Drvené kamenivo ostrohranné, zhutnené, vyspádované  hr. 150-200mm 
6. Pôvodná zemina, zhutnená a vyspádovaná  

        celková hrúbka 295-350 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skladba DETSKÉ IHRISKÁ – dopadová plocha CONIMAT safe  

 
1. Pryžové dosky z recyklovanej gumy    hr. 15mm 
2. STERED ID 200/050, alternatívne ID 250/050   hr. 50mm 
3. Vyrovnanie podkladnej vrstvy kamennou drveninou fr. 0/2 hr. 30-100mm 

V závislosti od druhu a úpravy podkladovej pôvodnej zeminy  
4. Pôvodná zemina, zhutnená a vyspádovaná  

        celková hrúbka 95-165 mm 
 
 
 

5. Typy povrchov  - alternatívy 
 

 HYDROBAR / HYDROSTAR 

 Priesaková zámková dlažba 

 Hrúbka   80mm 

 Rozmer  1 80x115x240 

 Rozmer 2 80x200x200 

 

 Použitie: pri častej doprave OA 

   

 EKORAY 

Recyklát z elektroodpadu 

Hrúbka  30mm 

Rozmer  420x420 

Krížové zamykanie 

 

Použitie: Chodníky, odstavné a parkovacie plochy  



 TRANSFORM  

Plastová dlažba z recyklátu 

Hrúbka   40 / 60mm 

Rozmer  1 40x400x600 

Rozmer 2 60x600x800 

 

Použitie: Odstavné plochy a 

parkoviská 

 

 EKORASTER  E40  

 plastová rohož so štrkovým vsypom 

 alebo vegetáciou (alt. umelý trávnik)   

 Hrúbka  40mm 

 Rozmer  40x333x333  

 

 

 EKORASTER  E40  

 plastová rohož so štrkovým vsypom 

 alebo vegetáciou (alt. umelý trávnik)  

 Hrúbka  40mm 

 Rozmer  40x333x333 

 

 Použitie: Odstavné plochy, chodníky 

 

 

 CONIMAT safePRYŽOVÁ DOSKA   

Pryžová doska z recyklovanej gumy 

 Hrúbka  15mm 

 

 Použitie: Detské ihriská,  

   športové plochy 

 
 
 
 

 

 

 

 

V Skalici, dňa 8.10.2019           
 
MDM Slovakia, s.r.o., Nádražná 35, 909 01 Skalica 
Tel: 0905 714 433 / 0902 187 837    
IČO: 36231789  IČ pre DPH: SK2020185420        
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. exp. Skalica 
IBAN:  SK29 7500 0000 0040 1375 3018 SWIFT: CEKOSKBX  Ing. Pavel Schudich 
       

 
 


