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KLIMATICKÁ, ENERGETICKY AKTÍVNA VEGETAČNÁ 
STRECHA – CESTA K ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY 
Rýchlejší prechod Európy na nízkouhlíkové hospodárstvo počíta s výrazným prínosom opatrení, 
ktoré sú viazané na energetickú efektívnosť budov. Pripravovaná Nízkouhlíková stratégia SR do 
roka 2030 s výhľadom do roka 2050 tak stanovuje cieľ zvýšiť priemernú dosahovanú úsporu ener-
gie pri obnove budov z 30 na 60 %. Preto pri obnove, ale i pri novej výstavbe budov kladie dôraz 
na znižovanie prestupu tepla, teda na znižovanie spotreby energií v dôsledku úniku tepla alebo 
prehrievania priestorov cez obvodový a strešný plášť uplatňovaním prvkov klimatických, energetic-
ky aktívnych aplikácií.

Ide najmä o skutočnosť, že z dôvodu ustavične rastúcich priemer-
ných teplôt ovzdušia, horúcich dní a tropických nocí v našich ze-
mepisných šírkach sa prehrieva vonkajšie prostredie, obytné, ve-
rejné, ale najmä výrobné priestory. Paradoxne tak rastie spotreba 
energie na výrobu chladu. Činnosť chladiacich zariadení nielenže 
vedie k spotrebe novej energie, ale aj zvyšuje novú produkciu tep-
la do okolitého ovzdušia. 
Dopyt po spotrebe energie na chladenie bude narastať najmä vo 
výrobných prevádzkach vzhľadom na sprísňujúce sa limity teploty 
na pracovisku z hľadiska ochrany zdravia.
Toto je dôsledok nedostatočných izolácií, ale i samotného kon-
štrukčného systému najmä priemyselných budov na výrobu, logis-
tiku a obchod. Preto pri obnove, ale i pri novej výstavbe budov 
kladie pripravovaná NUS dôraz na znižovanie prestupu tepla, teda 
na znižovanie spotreby energií v dôsledku úniku tepla alebo pre-
hrievania priestorov cez obvodový a strešný plášť uplatňovaním 
prvkov klimatických, energeticky aktívnych aplikácií. Stratégia uvá-
dza, že súčasťou by mali byť i úpravy súvisiacich spevnených 
plôch, chodníkov, parkovacích plôch ako klimatických, energeticky 
aktívnych plôch, aby sa znižovalo celkové tepelné napätie v okolí 
takýchto budov. 

Tento projekt preukázal priaznivý pomer medzi vynaloženými ná-
kladmi na využitie extenzívnej ľahkej vegetačnej strechy a dosiahnu-
tými úsporami energií. Pritom bežný energetický prínos – zníženie 
prestupu tepla cez strešný plášť s aplikovaním ľahkej extenzívnej 
vegetačnej strechy sa predpokladá na úrovni 7 až 14 %.
Efekt energetických úspor takejto strechy sa zvyšuje, ak pracuje 
v tzv. energetickom móde. Plochy strechy sa stávajú klimatickými, 
energeticky aktívnymi tým, že zo svojho povrchu odparujú zadrža-
nú alebo dotovanú vodu. Účinnosť takejto energetickej strechy na 
úsporách je potom až 24 % na kúrenie a až do 50 % na chladenie.
Spoločnosť MDM Slovakia, centrum obnoviteľných zdrojov ener-
gií, uviedla na trh aplikácie klimatických, energeticky aktívnych ze-
lených striech, stien a spevnených plôch, ako sú chodníky, parko-
vacie a odstavné plochy, ktoré vznikli vďaka vlastnostiam nového 
materiálu STERED®. Ten plní v skladbe týchto konštrukcií hneď 
viacero funkcií – tepelnoizolačnú, retenčnú a drenážnu a rastovú 
zložku pre vegetáciu, keďže pri tomto materiáli vždy zostáva do-
statok vzduchu pre život vegetácie.

Materiál STERED® charakterizuje dlhovekosť, odolnosť proti me-
chanickému namáhaniu a namáhaniu tlakom, mrazová odolnosť 
a stálosť rozmerov, ako i netoxicita (žiadne výluhy do vodného 
prostredia v podobe ťažkých kovov a iných nebezpečných látok 
pre životné prostredie). Tento materiál je vlastne výsledný produkt 
recyklácie zmiešaných odpadov zo syntetických technických textí-
lií. Základný podiel suroviny tvoria technologické odpady z výroby 
textilných dielov do konštrukcie nových automobilov. Môžu to byť 
aj vyseparované textilné diely zo spracovania starých vozidiel ale-
bo použité technické, záťažové koberce zo syntetických materiá-
lov.

Klimatická, energeticky aktívna vegetačná strecha (stena) 
Je to ľahká extenzívna vegetačná strecha, ktorá na dosiahnutie pa-
rametrov zvýšenia ochrany budovy pred prestupom tepla (únik 
tepla z budovy, resp. vstup tepla do budovy a jej prehrievanie) vy-
užíva prirodzené vlastnosti vody v režime vodovýparnosti (spotre-
ba energie potrebnej na vyparenie alebo zmrazenie vody tvorí 
prirodzenú bariéru pre prestup tepla). 
Pre systém vodovýparnosti je možné využiť nielen zadržanú zráž-
kovú vodu, spodnú vodu, ale najmä prečistenú vodu z vlastných 
ČOV pri budovách. Táto voda je nevyhnutná na zásobovanie ob-
jektov, ale po znečistení bez úžitku odteká do kanalizácie. Vlastné 
ČOV pritom vedia vrátiť do energetického zhodnotenia až 60 % 
prečistenej vody.

Ing. Juraj Plesník
STERED® 
Ing. Dušan Mareček, Ing. Pavel Schudich
MDM Slovakia, s. r. o.
Foto: archív autorov

Vybrané údaje zo vzorového medzinárodného projektu INCI NZEB 
& EMMA, ako obnovovať školské budovy tak, aby sa zásadne znížila 
spotreba energie a zlepšila kvalita vnútorného prostredia. Text v 
rámci medzinárodného projektu INCI NZEB & EMMA pripravil La-
dislav Piršel (SKGBC a Veronika Szombath (SIEA),( október 2017 – 
marec 2019). 
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Tento synergický efekt sa prejavuje:
- znížením spotreby tepla na vykurovanie až o 20 %, t. j. 1 m2 klima-
tickej, energeticky aktívnej vegetačnej strechy prináša úspory spot-
reby energie, na ktorej výrobu by sa vyprodukovalo CO2  v množ-
stve 6 – 8 kg/m2/rok,
- znížením spotreby energie na výrobu chladu až o 42 %, t. j. 1 m2 
klimatickej, energeticky aktívnej vegetačnej strechy prináša úspory 
spotreby energie, na ktorej výrobu by sa vyprodukovalo CO2 
v množstve 14 – 18 kg/m2/rok,
- prirodzenou spotrebou CO2 v množstve 4 – 5 kg/m2/rok, ku ktorej 
prispieva samotná vegetácia fotosyntézou.

Na odparenie vody z 1 m2  takejto klimatickej, energeticky aktívnej 
vegetačnej strechy (2 – 8 l/m2/deň, takmer 250 dní v roku, priemer-
ne 0,65 m3/m2/rok) sa spotrebuje energia z vonkajšieho prostredia 
v ekvivalente 422 kWh elektrickej energie/rok (výroba takéhoto 
množstva energie by vyprodukovala 56 kg CO2/m2). Touto odpare-
nou vodou sa znižuje tepelné napätie v okolí stavby, vytváranie 
tepelných ostrovov, čo sekundárne môže znamenať zníženie spot-
reby energie na chladenie vnútorných priestorov iných budov.
Táto aplikácia sa vyznačuje nízkym plošným zaťažením v suchom 
stave do 25 kg/m2.  Maximálne zaťaženie 65 kg/m2 v plne nasýte-
nom stave a 82 kg/m2 pri prívalových alebo opakovaných dažďoch 
je len krátkodobé, do 20 minút. Skladbu možno aplikovať na plo-
ché aj šikmé strechy so všetkými sklonmi, aj nad 15°, pričom je 
zabezpečené jednoduché a bezpečné kotvenie na ochranu pred 
poryvmi vetra.               

Takéto plochy potom fungujú ako aktívne spotrebiče energie, 
ochladzujú okolité ovzdušie, znižujú prestup tepla cez strešný 
a obvodový plášť a tým znižujú potrebu chladenia v budovách, 
resp. znižujú náklady na výrobu chladu z chladnejšieho vzduchu 
v okolí takejto stavby.   

Okrem energetickej funkcie tvoria tieto aplikácie aktívny nástroj 
adaptácie na boj so suchom vďaka funkcii zadržiavania zrážkovej 
vody a odparovania vody v mieste jej spadu.
Pre schopnosť rýchleho a opakovaného zadržania prívalového 
dažďa majú aj ochrannú funkciu pred zatopením preplnenou zráž-
kovou kanalizáciou.
Zaujímavé je použitie takejto plochy i na vytvorenie trvalo nasiaka-
vej zelenej plochy okolo chodníkov, budov a pod. Pôvodný zemný 
terén pod takouto skladbou nevysychá a na rozdiel od vyschnutej 
pôdy si zachováva retenčnú spôsobilosť,. Vyparovaná voda z takej-
to plochy prispieva k znižovaniu tepelných ostrovov v jej okolí 
a vplyvom vlhkejšieho vzduchu dochádza i k znižovaniu prašnosti 
v ovzduší.

Pri vegetačných aplikáciách, ako sú strechy, steny, sa zároveň ob-
novuje biodiverzita za zastavanú plochu, čo umožňuje efektívnejšie 

využitie stavebného pozemku pri zachovaní kvality územia. Neza-
nedbateľný je aj fakt, že základnú zložky skladby tvorí výrobok 
z vysokokvalitného recyklátu na princípe cirkulárnej ekonomiky – 
využitie odpadu ako suroviny, a to v podiele až do 70 % skladby. 
Energetická spotreba na jej výrobu je pritom tri- až osemkrát nižšia 
v porovnaní s klasickými skladbami (zemné substráty, resp. alterna-
tívy na báze minerálnych materiálov ).
Jeden štvorcový meter klimatickej, energeticky aktívnej vegetačnej 
strechy tak v procese výroby výrobkov pre skladbu šetrí energiu 
v množstve priemerne 25 kWh/m2. Výroba takéhoto množstva 
energie by vyprodukovala 3,3 kg CO2/m2.
   
Pre mestá, obce a investorov najmä do administratívnych budov je 
to možnosť, kam smerovať ukončenie života technických záťažo-
vých kobercov.
Vďaka vlastnostiam materiálu STERED® je aplikácia klimatických, 
energeticky efektívnych striech novým riešením a rozširuje ponuku 
na projektovanie nových a obnovu existujúcich budov. Preukáza-
teľné energetické úspory klimatickej, energeticky aktívnej vegetač-
nej strechy STERED® rozširujú možnosť jej aplikovania aj pre EPC 
projekty. 

Živý zelený trávnik na terase

Klimatická, energetická vegetačná strecha  - inštalácia a rok po inštalácii ŠP
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