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U extenzívních zelených střech připadají v úvahu následující úkony péče a údržby, minimálně 2x ročně: 

 
■ Odstraňování nežádoucí vegetace 

Každoročně je nutné odstraňovat náletové dřeviny a byliny pokud možno i s kořeny a před vysemenění. 

Odstraněné rostliny je nutné snést ze střechy. Nežádoucí vegetaci je nutné odstraňovat nejen z 
ozeleněných ploch,  ale také z kačírkových pásů,  cestiček a přilehlých teras. 

 
■ Čištění kontrolních šachet, střešních vpustí a jiných odvodňovacích zařízení 

Kontrolní šachty a vpusti pod nimi je nutné každý rok kontrolovat a čistit od nečistot (mraveniště, 

špína, listí, vápenaté usazeniny apod.). Profil odtoku nesmí být zúžený. Totéž platí i pro odvodňovací 
žlaby. 

 
■ Hnojení 

Extensivní zelenou střechu doporučujeme hnojit dvakrát ročně. Optimálním obdobím je pozdní duben a 

brzké září. Hnojení zajištuje rovnoměrný přísun živin, což vede k prosperitě rostlin. Doporučujeme 

preferovat hnojiva s řízeným uvolňováním živin. Jedná se zejména o hnojiva s granulemi, které uvolňují 

živiny v závislosti na teplotě a vlhkosti, a které mají relativně přesně stanovenou účinnost. 

 
■ Zavlažování 

Extenzívní zeleň se po skončení dokončovací údržby, tj. po pokrytí větší než poloviční plochy vegetací a 

stáří 1 rok, zpravidla již nezavlažuje. Zavlažování není standardtně nutné ani při horkém a suchém létě. 

Výjimkou mohou být: velmi tenkovrstvé skladby pod 7 cm a strmé střechy o tloušťce vrstvy pod 10 cm 

orientované na jih. V případě období bez srážek trvající více než 30dnů, je nutné provádět  zálivku 2x týdně 

v objemu 10-15l/m2. Zavlažování vegetace v letních měsících, kdy teploty převyšují více než 25°C musí 

probíhat brzké ráno nebo později večer 

 
■ Dosévání, resp. dosazování chybějících rostlin, příp. doplňování substrátu 

Při výskytu neporostlých ploch (o velikosti větší než cca 0,5 m2), při výskytu eroze na určitých místech je 

nutné doplnit substrát a dosadit vhodné rostliny v balech, doplnit  řízky rostlin Sedum. Vhodným obdobím 

je duben/květen nebo září/říjen. 
 
■ Ochrana rostlin 

Chemická ochrana rostlin se smí provádět pouze po konzultaci s odborníkem. 

NÁSLEDNÁ PÉČE A ÚDRŽBA 

tradiční zelené střechy se sklonem do 20 stupňů 

SedumTopMat/S5 – vegetační rohože 
předpěstované vegetační rohože na vytlívajícím kokosovém nosiči 
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