TECHNICK Á PŘÍRUČK A
Zelené střechy.

> Jednoduché řešení pro zelené střechy se systémem Optigreen.

Základní principy V této příručce jsou uvedeny základní principy, které je třeba při provádění
zelených střech dodržovat. Uvádí 6 základních typů souvrství v systému
Optigreen – perfektní řešení pro Vaši zelenou střechu.

Systémová řešení Na straně 3 naleznete popis šesti řešení systému zelených střech Optigreen.
U každého řešení se nachází charakteristická fotografie příslušné zelené
střechy, hlavní technická data jako plošná hmotnost, druh vegetace, výška
souvrství a schopnost akumulace vody v procentech.

Základní technické parametry

Zvolte si požadovaný typ zelené střechy. Na následujících dvojstranách 4-15
naleznete kompletní popis všech technických parametrů a specifikací řešení
systému Optigreen.

Produktová řešení Na stranách 16-18 jsou vyobrazena hlavní produktová řešení Optigreen s

fotografiemi a potřebnými technickými parametry. Tyto produkty jsou součástmi jednotlivých systémových řešení nebo jejich možnými doplňky.

Rostliny/údržba

Na straně 19 naleznete veškeré informace o tom, jakým způsobem rostliny na
střeše vyset/vysadit a jaké kroky je třeba podniknout při jejich ošetřování a péči
v následujících letech po dokončení zelené střechy.

Optigreen

Na straně 20 naleznete stručnou informaci o naší firmě. Máte-li zájem o bližší
informace o zelených střechách, můžete si je vyžádat přímo u firmy Optigreen.

Předtím, než si zvolíte typ zelené střechy, ujistěte se, že váš projekt zahrnuje
následující projektové a konstrukční prvky:

Základní
předpoklady

Důležité

Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů
Dostatečná výška přesahu hydroizolace nad horní okraj budoucího souvrství
Odolnost proti sání větru
Dostatečná hloubka drenáže, soulad skladby vegetačního souvrství a
sklonu střechy
Staticky stabilní nosná konstrukce; je třeba počítat s dodatečným zatížením 		
hmotností vegetačního souvrství a použít tepelnou izolaci s dostatečnou
pevností
Přípojka vody pro zavlažování
Bezpečnostní opatření během stavby a při následné údržbě (viz strana 16)

Je třeba zdůraznit nutnost dodržování zákonů, norem, předpisů a záruk,
platných v příslušném státě!
Uvedený systém a produktová řešení Optigreen vyhovují nejvyšším požadavkům na kvalitu zelených střech v Německu, jak je uvedeno v příručce FLL
(Forschungsgemeinschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., viz
www.fll.de). Systém je přizpůsoben středoevropským podmínkám a poskytuje
záruku zachování užitných vlastností po dobu delší než 30 let.
Před návrhem řešení v zemích a regionech s extrémními klimatickými podmínkami doporučujeme nás kontaktovat už v ranném stádiu projektu.
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> Systémová řešení Optigreen.
„Úsporná střecha“ Optigreen
Hmotnost:
Výška souvrství:
Druh vegetace:
Retence vody:
Finanční náročnost:

cca. 100-140 kg/m2
80 mm
sedum-byliny-trávy
cca. 50-60 %

„Přírodní střecha“ Optigreen
Hmotnost:
Výška souvrství:
Druh vegetace:
Retence vody:
Finanční náročnost:

strana 12/13

cca. 320-570 kg/m2
260-450 mm
keře-stromy/rostliny/trávník
cca. 70-95 %

„Provozní střecha“ Optigreen
Hmotnost:
Výška souvrství:
Druh vegetace:
Retence vody:
Finanční náročnost:

strana 10/11

cca. 100-190 kg/m2
80-130 mm
byliny-trávy-sedum
cca. 40-70 %

„Střešní zahrada“ Optigreen
Hmotnost:
Výška souvrství:
Druh vegetace:
Retence vody:
Finanční náročnost:

strana 8/9

120 kg/m2
120 mm
byliny-trávy-rozchodníky
≥ 80 %

„Šikmá střecha“ Optigreen
Hmotnost:
Výška souvrství:
Druh vegetace:
Retence vody:
Finanční náročnost:

strana 6/7

cca. 100-300 kg/m2
100-250 mm
byliny-trávy-sedum
cca. 60-70 %

„Retenční střecha“ Optigreen
Hmotnost:
Výška souvrství:
Druh vegetace:
Retence vody:
Finanční náročnost:

strana 4/5

strana 14/15

cca. 700 kg/m2
do 370 mm
—
—
—

Další systémová řešení Optigreen viz: www.optigreen.cz
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> Úsporná střecha Optigreen.

Charakteristika

> Nejúspornější varianta zelené střechy
> Poměrně nízká hmotnost
> Dobrý poměr náklady: přínos

Technické
parametry

Hmotnost:
		
Výška souvrství:
Sklon střechy:
Druh vegetace:
Retence vody:
Součinitel odtoku
(zbytková voda):
Akumulace vody:
Ekologická hodnota:
Náročnost údržby:
Finanční náročnost:

Specifikace

* Uvedená hmotnost se vztahuje na
stav při nasycení vodou, hmotnost v
suchém stavu z toho činí cca. 60-70 %.
Hmotnost může lišit podle použitého
substrátu.
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Řešení 1: 100-140 kg/m2*
Řešení 2: 100-140 kg/m2*
80 mm
0-5°
sedum-byliny-trávy
cca. 50-60 %
0,5-0,4
prům. 25 l/m2

> Řešení 1: skladba pro sklon
střechy 0-5°

> Řešení 2: skladba pro sklon
střechy 1-5°

Dodávka a provedení...
… m 2 ochranné rohože Optigreen typ
RMS 500 jako ochrana střešní izolace
… m 2 drenážní nopová fólie Optigreen
FKD 25 s otvory pro ventilaci a difúzi
… ks kontrolní šachty Optigreen
… m 2 extenzívní substrát Optigreen typ M
pro jednovrstvé systémy. Objem:
80 litrů (průměrná výška 80 mm)
… m 2 hydroosev Optigreen typ A
(8 l/m 2)
… m2 dokončovací údržba

Dodávka a provedení...
… m 2 ochranné rohože Optigreen typ
RMS 500 jako ochrana střešní izolace
… ks odvodňovacích profilů Optigreen
Triangle (včetně kontrolních šachet a
24 m odvodňovacích profilů)
… m 2 extenzívní substrát Optigreen typ M
pro jednovrstvé systémy. Výška 80 mm
… m 2 hydroosev Optigreen typ A
(8 l/m 2)
… m2 dokončovací údržba

Produkty a popis

Řešení 1:
sklon 0-5°

Řešení 2:
sklon 1-5°

Hydroosev Optigreen
Hydroosev se speciálním substrátem pro klíčení, a vyváženou směsí semen, obsahující mnoho bylin, několik druhů trav a semena různých
druhů rozchodníků (lat. sedum)

Jednovrstvý extenzívní substrát
Optigreen typ M (Řešení 1: 80 l/m2
Řešení 2: 80 mm)
Substrát s vysokou schopností zadržování vody
a dobrou drenážní schopností, uzpůsobený pro
jednovrstvé skladby

Drenážní nopová fólie Optigreen
typ FKD 25 (25 mm)
Řešení 1: - Rychlý odtok dešťové vody
sklon 0-5° - Zabraňuje hromadění vody na bezspádových

střechách a na střechách s velkou odvodňovací délkou

- Lehká konstrukce s velkou drenážní kapacitou

Optigreen Triangle odvodňovací
systém
Řešení 2: - Zajišťuje rychlé odvádění vody
prostřednictvím systémů drenážních profilů
sklon 1-5°
a kontrolních šachet

- Větší prostor pro kořenění vegetace

Separační a ochranná rohož
Optigreen typ RMS 500
Chrání izolační vrstvu před poškozením
a akumuluje vodu. U inverzních střech se
místo rohože RMS používá nesmáčivá
textilie Optigreen typ RS.

Podrobnosti a technické detaily naleznete na www.optigreen.cz
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> Přírodní střecha Optigreen.

Charakteristika

>
>
>
>

Technické
parametry

Hmotnost:
Výška souvrství:
Sklon střechy:
Druh vegetace:
Retence vody:
Součinitel odtoku
(zbytková voda):
Akumulace vody:
Ekologická hodnota:
Náročnost údržby:
Finanční náročnost:

Specifikace

* Uvedená hmotnost se vztahuje na
stav při nasycení vodou, hmotnost v
suchém stavu z toho činí cca. 60-70 %.
Hmotnost může lišit podle použitého
substrátu.
** Při sklonu 0° je třeba vyrovnat
případné prohlubně a nerovnosti
drenážním násypem Perl o větší
mocnosti.
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Rozmanité prostředí pro život různých druhů flóry a fauny
Zelená střecha s vysokou ekologickou hodnotou
Vhodné prostředí pro život hmyzu a motýlů
Dlouhodobě kvetoucí, s barevným a estetickým efektem
cca. 100-300 kg/m2*
100-250 mm
0-5°
byliny-trávy-sedum, případně dřeviny
cca. 60-70 %
0,4-0,3
prům. 30-80 l/m2

> Řešení 1: Konstrukce s FKD 40
		 střechy 0-5°

> Řešení 2: Konstrukce s Perl 2/10
		střechy 1-5°**

Dodávka a provedení...
… m 2 ochranné rohože Optigreen typ
RMS 500 jako ochrana střešní izolace
… ks kontrolní šachty Optigreen
… m 2 drenážní nopová fólie Optigreen
FKD 40 s otvory pro ventilaci a difúzi
… m 2 filtrační rohož Optigreen typ 105
jako filtrační vrstva mezi drenážní
vrstvou a extenzívním substrátem
… m 2 extenzívní substrát Optigreen typ E
pro třívrstvý systém, výška 60 mm
nebo více
… m 2 extenzívní směs osiva Optigreen
typ E a řízky sedum
… m2 dokončovací údržba

Dodávka a provedení...
… m 2 ochranné rohože Optigreen typ
RMS 500 jako ochrana střešní izolace
… ks odvodňovacích profilů Optigreen
Triangle (včetně kontrolních šachet a
24 m odvodňovacích profilů)
… m 2 drenážní materiál Optigreen typ
Perl 2/10 pro extenzívní zelené střechy,
výška 50 mm
… m 2 filtrační rohož Optigreen typ 105
jako filtrační vrstva mezi drenážní
vrstvou a extenzívním substrátem
… m 2 extenzívní substrát Optigreen typ E
pro třívrstvý systém výška 50 mm
nebo více
… m 2 extenzívní směs osiva Optigreen
typ E a řízky sedum
… m2 dokončovací údržba

Produkty a popis

Řešení 1:
sklon 0-5°

Řešení 2:
sklon 1-5°

Extenzívní směs osiva Optigreen typ E
a řízky sedum
Osvědčená směs osiva speciálně volená pro zelené
střechy, ve složení je obsaženo mnoho druhů bylin
a travin a řízky různých druhů rozchodníků (lat.
sedum)

Extenzívní substrát Optigreen typ E
(50-200 mm)
Substrát s vysokou schopností akumulace vody a
velkým obsahem pórů, vhodný pro extenzívní vícevrstvé skladby. V případě potřeby lokální navýšení
substrátu o 200 mm.

Optigreen filtrační rohož typ 105
Zabraňuje vymývání materiálu do drenážního
systému při současné velké propustnosti

Drenážní nopová fólie Optigreen
typ FKD 40 (40 mm)
Řešení 1:

- Rychlý odtok dešťové vody
- Zabraňuje hromadění vody na bezspádových 		
střechách a na střechách s velkou odvodňovací
délkou
- Lehká konstrukce s velkou drenážní kapacitou

Drenážní vrstva Optigreen typ Perl 2/10
(50 mm)
Řešení 2:

- Odvádění přebytečné vody
- Složení je vhodné pro kořenění rostlin
- Možnost snadného vyrovnání nerovností plochy
- Velká schopnost akumulace vody pro potřebu rostlin

Optigreen Triangle odvodňovací
systém
Řešení 2:

- Zajišťuje rychlé odvádění vody
prostřednictvím systémů drenážních profilů
a kontrolních šachet
- Více prostoru pro kořenění rostlin

Separační a ochranná rohož Optigreen
typ RMS 500
Chrání střešní izolaci před poškozením a akumuluje vodu. U inverzních střech se místo rohože RMS
používá nesmáčivá textilie Optigreen typ RS.

Podrobnosti a technické detaily naleznete na www.optigreen.cz
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> Retenční střecha Optigreen – meandrový systém.

Charakteristika

>
>
>
>
>

Technické
parametry

Hmotnost:
Výška souvrství:
Sklon střechy:
Druh vegetace:
Retence vody:
Součinitel odtoku
(zbytková voda):
Akumulace vody:
Ekologická hodnota:
Náročnost údržby:
Finanční náročnost:

Specifikace

* Uvedená hmotnost se vztahuje na
stav při nasycení vodou, hmotnost v
suchém stavu z toho činí cca. 60-70 %.
Hmotnost může lišit podle použitého
substrátu.

8

Systémová řešení s přesně definovanou akumulací vody
Součinitel odtoku C podle FLL: 0,17 při sklonu střechy 1°
Akumulace vody a zpomalení odtoku
Pro zelené a štěrkové střechy
Eliminuje provlhání souvrství při nerovnostech o hloubce až 40 mm
120 kg/m2*
120 mm
0-5° (0-9 %)
byliny-trávy-rozchodníky
≥ 80 %
C ≤ 0,2
cca. 32 l/m2

Dodávka a provedení …
... m2 ochranná a vodoakumulační rohož
Optigreen typ RMS 500 jako ochrana
střešní izolace, resp. kořenovzdorné fólie
Optigreen
... m2 meandrová nopová fólie Optigreen
jako drenážní vrstva se zpomaleným
odtokem: Součinitel odtoku C (dle FLL)
při sklonu střechy 1°: 0,17; dlouhodobá
akumulace vody: 17 l/m2; dočasná
akumulace vody: 15 l/m2
… m2 Filtrační textilie Optigreen typ 105 jako
filtrační vrstva mezi meandrovou nopovou
fólií a extenzívním substrátem typ E
... ks kontrolní šachta Optigreen-Kombi
na střešní vpusť
... m2 60 mm extenzívního substrátu
Optigreen typ E* jako vegetační vrstva
... m2 osivo Optigreen typ E a 50 g řízků
rozchodníků pro rychlé a jisté založení
vegetace
... m2 dokončovací údržba

Poznámka:
Inverzní střechy konzultujte s
technickým oddělením firmy
Optigreen.

Produkty a popis
Směs osiva Optigreen typ E a řízky
rozchodníků
Osvědčená směs osiva se speciálním složením,
obsahující mnoho druhů bylin, několik druhů trav
a řízky několika druhů rozchodníků (lat. Sedum)

Extenzívní substrát Optigreen typ E*
(60 mm)
Substrát pro extenzívní střechy s vysokou nasákavostí a objemem vzduchových pórů

Filtrační textilie Optigreen typ 105
Brání splavování jemných substancí do
drenážní vrstvy při vysoké propustnosti a
pevnosti

Meandrová nopová fólie Optigreen,
patentovaná (60 mm)
- Výrazně zpomaluje odtok přebytečné vody
- Eliminuje stojatou vodu na bezespádových
střechách a při větších odtokových délkách
- Lehká konstrukce při vysokém drenážním výkonu

Ochranná a vodoakumulační rohož
Optigreen typ RMS 500
Chrání střešní izolaci před poškozením a
akumuluje vodu. Na inverzních střechách
používejte namísto rohože RMS nesmáčivou
textilii Optigreen typ RS.

Princip funkce meandrového
systému Optigreen

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED:

Patentovaný meandrový systém Optigreen byl vyvinutý speciálně pro kombinované případy využití „zpomalení odtoku a drenáž“ a jeho funkce je jedinečná.

> Patentovaný jedinečný drenážní a
vodoakumulační prvek zpomalující
odtok vody se zaručenými funkčními vlastnostmi.

Přebytečná voda ze systémového souvrství Optigreen se shromažďuje v miskách
nopové meandrové fólie Optigreen a přetéká z jedné misky do další.

Jako v přírodě: Principem je meandrující tok.

Protože toto přetékání je v rámci systémových prvků usměrněno do křivky tvořící
meandry, prodlužuje se tak odtoková délka na desetinásobek a doba odtoku se v
meandrech výrazně prodlužuje. Současně
je umožněn vysoký drenážní výkon pod
nopovou fólií. Dlouhodobá akumulace
vody pro potřebu rostlin činí 17 l/m2.

> Drenážní funkce podle požadavků
směrnic pro zelené střechy.
> Nedochází k promáčení souvrství.
> Výrazné zpomalení odtoku.
> Součinitel odtoku podle směrnice
FLL: C ≤ 0,2; např. při sklonu střechy 1°: 0,17
> Jednoduchá a rychlá pokládka.
> Použitelnost (téměř) u všech systémových řešení a sklonů střech od
0-5°; rovněž pro štěrkové střechy

Podrobnosti a technické detaily naleznete na www.optigreen.cz
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> Šikmá střecha Optigreen.

Charakteristika

>
>
>
>

Technické
parametry

		
Hmotnost:
Výška souvrství:
Sklon střechy:
Druh vegetace:
Retence vody:
Součinitel odtoku
(zbytková voda):
Akumulace vody:
Ekologická hodnota:
Náročnost údržby:
Finanční náročnost:

Trvalé řešení pro ozeleňování šikmých a strmých střech
Různá systémová řešení podle možností stavební konstrukce
Výhodné a bezpečné zajištění vrstev proti sesuvu
Rozmanitá bohatá květena
Rozchodníková střecha
100-130 kg/m2*
80 mm
5-45° (9-84 %)

Přírodní střecha
160-190 kg/m2*
130 mm
5-35° (9-70 %)

Mech, rozchodníky (Sedum), byliny

Rozchodníky (Sedum), trávy, byliny

40-60 %

50-70 %

0,6-0,4
cca. 35 l/m2

0,5-0,3
cca. 40-50 l/m2

Rozchodníková střecha

Přírodní střecha

Specifikace
Pro suché oblasti a strmé střechy s
exponovanou orientací doporučujeme
použít automatické zavlažování.

*

Uvedená hmotnost se vztahuje na
stav při nasycení vodou, hmotnost
v suchém stavu z toho činí cca.
60-70 %. Hmotnost může lišit podle
použitého substrátu.

**

Při sklonu nad 15° je nutné použít
systém Optigreen k zajištění proti
sesuvu (viz str. 31) a předpěstované
vegetační rohože Optigreen.
Výjimečně to může být nutné i při
menším sklonu než 15°. Dbejte na to,
aby hydroizolace nebyla vystavena
působení napětí.
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> Rozchodníková střecha
Dodávka a montáž…
… m2 Ochranná a vodoakumulační rohož
Optigreen typ RMS 500 jako ochranná
vrstva na kořenovzdorné hydroizolaci,
resp. kořenovzdorné fólii Optigreen
… m2 Strukturovaná vodoakumulační a
drenážní rohož Optigreen typ SSV 800
jako ochranná a vodoakumulační vrstva
Nutné od cca. 15°**:
… m2 Protiskluzový systém Optigreen
typ ... (podle konkrétního případu, viz
od str. 11) k zajištění substrátu proti
sesouvání
… m2 Extenzívní substrát Optigreen
typ E* jako vegetační vrstva tl.
60-80 mm (při pokládce vegetačních
rohoží) nebo tl. 80-100 mm (při výsevu)
… m2 Předpěstovaná vegetační rohož
Optigreen typ SM/KG pro rychlé založení a uchycení vegetace
… m2 altern. při 5-15°**: Výsev osiva optigreen typ E plus 50 g řízků rozchodníků
pro rychlé založení a uchycení vegetace
… m2 Dokončovací údržba

> Přírodní střecha
Dodávka a montáž…
… m2 Ochranná a vodoakumulační rohož
Optigreen typ RMS 500 jako ochranná
vrstva na kořenovzdorné hydroizolaci,
resp. kořenovzdorné fólii Optigreen
… m2 Strukturovaná vodoakumulační a
drenážní rohož Optigreen typ SSV 800
jako ochranná a vodoakumulační vrstva
Nutné od cca. 15°**:
… m2 Protiskluzový systém Optigreen
typ ... (podle konkrétního případu, viz
od str. 11) k zajištění substrátu proti
sesouvání
… m2 Extenzívní substrát Optigreen
typ E* jako vegetační vrstva tl. 110 mm
(při pokládce vegetačních rohoží)
nebo 130 mm (při výsevu)
… m2 Předpěstovaná vegetační rohož
Optigreen typ SKG/G pro rychlé založení a uchycení vegetace
… m2 altern. při 5-15°**: Výsev osiva Optigreen typ E plus 50 g řízků rozchodníků
pro rychlé založení a uchycení vegetace
… m2 Dokončovací údržba

Produkty a popis

Vegetační rohož Optigreen
Předpěstovaná vegetační rohož sedum (bylinytrávy) pro rychlé založení střešní vegetace s
vytlívající nosnou vložkou (pro sklon střechy menší
než 15°) nebo odolnou netlející nosnou vložkou
(pro sklon střechy větší než 15°)

Extenzívní substrát Optigreen typ E
(60-130 mm)
Substrát s vysokou schopností akumulace vody a
velkým obsahem pórů, vhodný pro šikmé střechy

š

32
16/
tě r k

mm

Protiskluzový systém Optigreen
typ N/T/S/UK (podle použití)
Protiskluzový systém Optigreen typ N/T/S/UK
Jen pro
sklon 15-45° (podle případu použití). Zabraňuje sesouvání

Systémy:
- Síť a prahy

typ N

vegetačního souvrství a stabilizuje vrstvu

- Nosníky a prahy typ T

substrátu.

- Lanka a prahy

typ S

- Inverzní střecha typ UK

Strukturovaná vodoakumulační a
drenážní rohož Optigreen typ SSV 800
Pro přímé odvádění přebytečné vody,
především v oblasti u okapu. Nejméně 1/5 délky
střechy musí být pokryta rohoží typ SSV 800.
Od sklonu 15° se pokládá celoplošně a nahrazuje
RMS 500.

Separační a ochranná rohož
Optigreen typ RMS 500
Ochrana střešní izolace před poškozením a
schopnost akumulace vody pro rostliny.
U střech od sklonu 15° je nahrazena strukturovanou vodoakumulační a drenážní rohoží
typ SSV 800.

Typy protiskluzového systému

Typ T pro pultovou, sedlovou a
valbovou střechu

Typ N pro pultovou, sedlovou a
valenou střechu

Typ S pro pultovou a valbovou
střechu

Typ UK pro pro inverzní pultovou, sedlovou a valbovou
střechu

Podrobnosti a technické detaily naleznete na www.optigreen.cz
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> Střešní zahrada Optigreen.

Charakteristika

> Další prostor k životu a odpočinku
> Architektonicky ztvárněná estetická střešní zahrada
> Záhony trvalek, trávníky, jezírka, plochy k rekreaci a posezení

Technické
parametry

Hmotnost:
Výška souvrství:
Sklon střechy:
Druh vegetace:
Retence vody:
Součinitel odtoku
(zbytková voda):
Akumulace vody:
Ekologická hodnota:
Náročnost údržby:
Finanční náročnost:

Poznámka:
Řešení inverzních střech
konzultujte s firmou Optigreen.

Specifikace

* Uvedená hmotnost se vztahuje na
stav při nasycení vodou, hmotnost v
suchém stavu z toho činí cca. 60-70 %.
Hmotnost může lišit podle použitého
substrátu.
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320-570 kg/m2
260-450 mm
0-5°
keře-stromky/květiny-trvalky/trávník
70-95 %
0,3-0,05
prům. 110-160 l/m2

> Řešení 1:

> Řešení 2:
		s akumulací vody 0-2°

Dodávka a provedení ...
… m2 ochranná rohož Optigreen typ RMS 500 jako
ochrana kořenovzdorné střešní izolace
… m2 drenážní nopová fólie Optigreen FKD 60 BO
tl. 60 mm jako vodoakumulační a drenážní
vrstva, vyplněné drenážním násypem Perl 8/16
… ks kontrolní šachta Optigreen-Triangel-Kombi
na střešní vpusť
… m2 filtrační rohož Optigreen typ 105 jako filtrační vrstva mezi drenážní a vegetační vrstvou
… m2 intenzívní substrát Optigreen typ i jako
vegetační vrstva pro trvalky a dřeviny, tl.
230-330 mm
… m2 alternativně: trávníkový substrát Optigreen
typ R, tl. 200 mm, pro pobytový trávník
… m2 výsadba vybraných druhů trvalek a dřevin
… m2 alternativně: položení kobercového trávníku
… m2 dokončovací údržba

Dodávka a provedení ...
… m2 ochranná rohož Optigreen typ RMS 300 jako
ochrana střešní izolace
… m2 kořenovzdorná fólie Optigreen 0,8 mm
… m2 ochranná a vodoakumulační rohož
Optigreen typ RMS 500 jako ochrana kořenovzdorné hydroizolace, resp. fólie Optigreen
... ks zavlažovací automat Optigreen pro automatické spodní zavlažování
… ks odvodňovací systém Optigreen Triangle
(skládá se z kontrolní šachty Kombi na střešní
vpusti a odvodňovacích profilů v množství
0,3 bm/m2
… m2 drenážní násyp Optigreen Perl 8/16 jako
přírodní minerální drenážní vrstva tl. 120 mm
pro zelené střechy s akumulací vody v drenážní
vrstvě
… m2 filtrační rohož Optigreen typ 105 jako filtrační vrstva mezi drenážní a vegetační vrstvou
… m2 230-330 mm intenzívní substrát Optigreen
typ i jako vegetační vrstva pro trvalky a dřeviny
… m2 alternativně: trávníkový substrát Optigreen
typ R, tl. 200 mm, pro pobytový trávník
… m2 výsadba vybraných druhů trvalek a dřevin
… m2 alternativně: položení kobercového trávníku
… m2 dokončovací údržba

		bez akumulace vody 0-5°

Produkty a popis

Řešení 1:
sklon 0-5°

Řešení 2:
sklon 0-2°

Intenzívní substrát typ i (230 mm)
alternativně: trávníkový substrát
Optigreen typ R (200 mm)

typ i

Substrát s velkou schopností akumulace vody,
dobrou propustností a velkým objemem vzduchových pórů, upravený pro vícevrstvé systémy

typ R

Optigreen filtrační rohož typ 105
Zabraňuje splavování jemných součástí do drenážního systému při současné velké propustnosti

Drenážní nopová fólie Optigreen
typ FKD 60 BO (60 mm)
Řešení 1

- Rychlý odtok dešťové vody
- Zabraňuje hromadění vody na bezspádových
střechách a na střechách s velkou odvodňovací
délkou
- Lehká konstrukce s velkou drenážní kapacitou
- Zaplněno násypem Perl 8/16

Drenážní vrstva Optigreen typ Perl 8/16
(120 mm)
Řešení 2

- Odvádění přebytečné vody
- Využití celého souvrství pro kořenění rostlin
- Bezproblémové vyrovnání nerovností střešní plochy
- Velká schopnost akumulace vody pro potřebu rostlin
- Možnost akumulace vody v drenážní vrstvě

Odvodňovací systém Optigreen Triangle
(patentovaný)
Řešení 2

Zajišťuje rychlé odvádění, resp. distribuci vody
prostřednictvím systému drenážních profilů a
kontrolních šachet

Kořenovzdorná fólie tl. 0,8 mm
Řešení 2

Vytváří vodotěsnou a kořenovzdornou vanu pro
akumulaci vody

Ochranná a separační rohož Optigreen
typ RMS 300/500
Chrání kořenovzdornou fólii, resp. hydroizolaci
před poškozením a akumuluje vodu

Podrobnosti a technické detaily naleznete na www.optigreen.cz
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> Provozní střecha Optigreen, typ „Těžká doprava“.

Charakteristika

> Plochy pro pojezd osobními a nákladními vozidly
> Cesty a plochy pro chodce
> Příjezd pro požární vozidla

Technické
parametry

Hmotnost:
Výška souvrství:
Sklon střechy:
Třída zatížení:
Finanční náročnost:

Specifikace

> Teplá a studená střecha

Pro nosnou vrstvu a drťové lože platí:
ZTV-T-StB, Rsto 01 a ATV DIN 18318

cca. 700 kg/m2
od 370 mm
1-5° (2-9%)
3 (do 160 kN/m2)
–

Dodávka a provedení ...
… m2 fólie HDPE tl. 1 mm pro roznášení
smykových sil
… m2 drenážní nopová fólie Optigreen
typ FKD 12 jako pojízdná drenážní vrstva
o pevnosti > 1.350 kN/m2
… m2 nosná a vyrovnávací štěrková vrstva
frakce 0-32 mm, tl. 200-300 mm
… m2 kamenná drť frakce 0-4 mm jako lože
pro pokládku dlažby, tl. 30-50 mm
… m2 betonová dlažba tl. 120 mm
… m2 dokončovací údržba

V závislosti na způsobu využití (pro chodce, osobní auta, nákladní auta)
jsou možná i lehčí souvrství. Zde uvádíme případ nejvyššího namáhání.
Pro jiné způsoby využití Vám rádi navrhneme vhodné řešení s nižší
skladbou.
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Varianta pro nákladní automobily

Produkty a popis

Dlažba (120 mm)
Uzavření skladby shora (zámková dlažba,
dlaždice, zatravňovací dlažba, beton)

Drťové lože frakce 0-4 mm
(tl. 30-50 mm)
Podklad pro povrch (dlažbu), vyrovnání
tolerancí

Nosná štěrková vrstva frakce 0-32 mm
(tl. 200-300 mm)
Zajišťuje nosnost povrchu a roznáší zatížení

Drenážní nopová fólie Optigreen
typ FKD 12 (tl. 12 mm)
- Pevnost v tlaku při pojezdu osobními a
nákladními automobily (> 1.350 kN/m2)
- Zabraňuje hromadění vlhkosti
- Lehká konstrukce s vysokou drenážní
schopností

Optigreen fólie HDPE
- Jako kluzná vrstva
- tl. 1,0 mm

2,5 %*
Teplá střecha

2,5 %*
Studená střecha
(s izolací a bez izolace)

* spád podkladní konstrukce

Poznámka:
Při vyšším zatížení ve fázi výstavby doporučujeme pod kluznou vrstvu použít
ochrannou rohož Optigreen RMS 1000.

Podrobnosti a technické detaily naleznete na www.optigreen.cz

15

> Produktová řešení Optigreen.

Ochranné
a vodonosné
rohože

Existují různé druhy rohoží k mechanické ochraně střešní
izolace, které jsou uzpůsobeny pro různé způsoby namáhání
a aplikace.
Ochranné a vodonosné rohože typ RMS 300, 500, 900
Materiál: umělé vlákno o hmotnosti 300, 500, 900 g/m2

Filtrační rohože/ Filtrační rohože oddělují drenážní vrstvu od substrátu /
textilie Optigreen vrstvy pro růst rostlin a zabraňují vnikání substrátu do této

drenážní vrstvy.
Typ 105 pro extenzívní zelené střechy a pro intenzívní zelené
střechy a veřejné střechy.
Materiál: Umělé vlákno, hmotnost 105 g/m2

Zakončovací /
obrubníkové
prvky Optigreen

Oddělovací prvky, sloužící k oddělení zelených ploch od
ostatních ploch.
Zakončovací děrovaná lišta Optigreen
Různé tvary a velikosti od 50 do 200 mm výšky
Materiál: hliník
Obrubník Optigreen/postranní ohraničení ploch zeleně
Ve tvaru lichoběžníka a ve tvaru „L“
Různé velikosti a barvy, výška do 600 mm
Materiál: vláknitý cement nebo nerezová ocel

Bezpečnostní
prvky Optigreen*

Všechny produkty bezpečnostního systému Optisafe určené k
zajištění bezpečnosti osob jsou založeny na stejném základním principu: Konstrukční vrstvy zelené střechy nebo násypu
působí v záchytném bodě dostatečným tlakem k zajištění
stability a bezpečnosti jištěných osob to vše bez porušení
střešní izolace!
* Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy příslušného státu!

Bezpečnostní systém Optisafe „lanový“

Bezpečnostní systém Optisafe „bodový
pro štěrkové plochy“
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Bezpečnostní systém Optisafe „bodový pro štěrkové
plochy“

Instalace Optisafe

Krok 1:

Určení polohy

Krok 2:

Rozmístění

Krok 3:

Položení

Krok 4:

Hotovo!

Bezpečnostní systém Optisafe „okrajové zábradlí

> Produktová řešení Optigreen.

> Systém drenážních profilů Optigreen Triangle
Drenážní systém
Optigreen
Triangle

... v kombinaci s drenážní vrstvou Optigreen
Perl nebo extenzívním substrátem typ M.
Jednoduchý, snadno aplikovatelný systém složený
z kontrolních šachet Optigreen a trojúhelníkových
drenážních profilů Optigreen.
Trojúhelníkové drenážní profily
Optigreen Triangle
> flexibilní a jednoduchý drenážní systém
> odvádí dešťovou vodu přímo ke
střešním vpustím, kudy může
bezpečně odtékat
> systém je vhodný pro střechy s velkou vzdáleností
střešních vpustí
> v případě použití drenážní vrstvy typ Perl a substrátu typ M
poskytuje drenážní násyp další prostor pro kořenění rostlin
> 0,3 m trojúhelníkových drenážních profilů na 1 m2
střechy zajišťuje dokonalou drenáž
Kontrolní šachty Optigreen
> jednoduché kontrolní šachty s nastavitelnou výškou
pro extenzívní a intenzívní zelené střechy
> velmi stabilní konstrukce s uzavíratelným krytem
> volný a dobrý přístup ke střešním vpustím
> určeno ke kombinaci s drenážním systémem Optigreen FKD
a se systémem trojúhelníkových drenážních profilů
Optigreen Triangle

Drenážní materiál ... v kombinaci se sítí drenážních profilů a šachet Optigreen
Triangle
Optigreen PERL
> přírodní minerální volně sypaný materiál (expandit,
keramzit, láva) o určité velikosti zrna pro akumulaci vody
potřebné pro rostliny a odtok přebytečné vody
> typ Perl 2/10 lehký (keramzit, expandit) a těžký (láva)
pro extenzívní zelené střechy
> typ Perl 8/16 lehký (keramzit, expandit) a těžký (láva)
pro intenzívní zelené střechy s akumulací vody v drenážní
vrstvě
Minerální sypké hmoty
Produkt
Materiál
Optigreen		
			

Výška

Použití

Hmotnost
Hmotnost
[kg/m3] vlhký
[kg/m3] suchý
[mm]				

vrstvy		
			

Perl 2-10 BS
expandit
50
Perl 8-16 BS
expandit
120
				
Perl 2-10 BT
keramzit
50
Perl 8-16 BT
keramzit
120
				
Perl 2-10 La
láva
50
Perl 8-16 La
láva
120
				

extenz. 0-5°
intenz. s akum.
vody, 0-5°
extenz. 0-5°
intenz. s akum.
vody, 0-5°
extenz. 0-5°
intenz. s akum.
vody, 0-5°

Vodní kapacita
[l/m2] při dané
výšce vrstvy

Max. odtoková délka při
sklonu 2% a srážkovém
množství 300 l/s x ha

740
750

910
890

8,5
16,8

13 m
45 m

450
400

600
500

7,5
12,0

13 m
50 m

1140
1020

1300
1150

8,0
15,6

16 m
55 m

Výhody
> akumulace a odvádění vody v jednom
> vodní kapacita cca. 8 litrů/m2 při tloušťce 50 mm
> větší prostor pro kořeny rostlin
> přírodní materiál
> vyrovnání výšky a vytvoření rovinné plochy
> ideální materiál k zadržování vody
> příznivé ceny
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> Produktová řešení Optigreen.

> Drenážní nopové fólie a drenážní rohože
Drenážní nopová
fólie Optigreen
typ FKD

Drenáž pro ploché střechy se
sklonem 0-5°
> Drenážní nopová fólie s velkou
schopností odvádění přebytečné
dešťové vody
> Typ FKD 25 pro jednoduché extenzívní zelené střechy Akumulační
kapacita: 6 l vody/m2
> Typ FKD 40 pro extenzívní zelené
střechy větší výšky
Akumulační kapacita: 9 l vody/m2
> Typ FKD 60 pro intenzívní zeleň
Akumulační kapacita: 24 l vody/m2
> Bezpečné odvádění vody i při nulovém sklonu střechy
> Možnost použití i pro akumulaci vody v drenážní vrstvě do
výšky 20 mm
> Jednoduchá a rychlá manipulace a instalace
> Možnost kombinace s kontrolními šachtami Optigreen		

Strukturovaná
drenážní a vodoakumulační rohož
Optigreen typ
SSV 800

Drenážní vrstva pro střechy se sklonem 5°- 45°
Používá se spolu se substrátem Optigreen typ E

Substráty
Optigreen

Substráty Optigreen mají dlouhou tradici, vysokou kvalitu a
trvalé funkční vlastnosti.

K odvádění přebytečné dešťové vody
Pokládá se v dolní části střechy do 1/5 délky od okapu směrem
nahoru, nejméně však na délku 2 m.
Materiál: Umělé vlákno
Hmotnost: 800 g/m2

Firma Optigreen vyvinula na základě dlouholetých zkušeností
a potřeb různé typy substrátů, jejichž složení optimálně odpovídá nárokům různých typů vegetace i různým lokalitám. Každý
typ substrátu Optigreen má speciální recepturu a zaručenou
kvalitu, prověřenou externími laboratořemi.
Všechny substráty Optigreen odpovídají směrnicím pro FLL
Německo a jejich kvalita se osvědčila na milionech čtverečních
metrů střech v celé Evropě. Všechny jsou optimálně uzpůsobeny pro použití na drenážních vrstvách Optigreen.
Základní parametry*
Substrát Optigreen reference
		
		

hmotnost
suchého
materiálu

hmotnost
nasyceného
materiálu

max. obsah
vody

Substrát typ M

str. 4/5

cca. 1000 kg/m3 cca. 1250 kg/m3

cca. 20-25 % obj.

> 60 mm/min

Substrát typ E

str. 8-11

cca. 900 kg/m3

cca. 1300 kg/m3

cca. 35 % obj.

> 0,6 mm/min

Substrát typ i

str. 12/13

cca. 950 kg/m3

cca. 1400 kg/m3

cca. 45 % obj.

> 0,3 mm/min

Substrát typ R

str. 12/13

cca. 1200 kg/m3 cca. 1600 kg/m3

cca. 30 % obj.

> 1 mm/min

* mohou se vyskytnout regionální odlišnosti! S konkrétními požadavky nás neváhejte
kontaktovat.
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propustnost

> Aplikace vegetace, údržba a péče.

Hydroosev

Tento postup se aplikuje ve většině případů při jednovrstvých skladbách (viz strana
4/5) na velkých střešních plochách. Řízky rozchodníků, lat. Sedum (asi 50 g/m2) se
rozmístí po ploše ručně a následně se plocha pokropí tekutou směsí osiva Optigreen
typ A, adhezívního lepidla a substrátu Optigreen, která se čerpá na střechu.
> extenzívní zelená střecha s nízkými náklady
> vhodné prostředí připravené pro vrůst osiva a výhonků
> rovnoměrné rozdělení osiva
> dobrá ochrana proti erozi větrem a deštěm
> prům. 60-80 % vzrůst a pokrytí plochy během 12-15 měsíců

Suchý výsev

Tento postup se používá většinou u extenzívních zelených střech (viz strana 8/9).
Průměrné množství 1 g/m2 osiva Optigreen typ E a prům. 50 g/m2 řízků rozchodníků
se rozmístí ručně a dobře se zavlaží.
> pro extenzívní zelené střechy
> nízké náklady na aplikaci
> prům. 60-80 % vzrůstu a pokrytí plochy během 12-15 měsíců
> v případě použití samotných řízků rozchodníků je zapotřebí 70-90 g/m2

Výsadba

Předpěstované rostliny v malých balech se vysazují do substrátu. Pro extenzívní
zelené střechy by mělo množství činit min. 15-20 rostlin z kontejnerů velikosti
40-50 mm. U intenzívní zelené střechy závisí potřeba na vybraném typ rostlin a
velikosti kontejnerů.
> extenzívní a intenzívní zelené střechy
> pro viditelné střešní plochy (rekreační účely/střešní zahrady) podle
návrhu architekta
> vyšší náklady než hydroosev nebo suchý výsev

Vegetační rohože

Předpěstované vegetační rohože se pokládají na substrát a dostatečně se zavlaží.
> pro extenzívní zelené střechy, zvláště chceme-li zabránit vyfoukávání osiva
větrem
> pro šikmé střechy s větším sklonem (> 15°)
> souvislé pokrytí ploch kompletní zelení, okamžitý efekt 90 %
> vegetační rohože Optigreen jsou předpěstovány na různých nosičích pro různé
použití: vytlívající nosná vložka pro ploché střechy a šikmé střechy s menším
sklonem (do 15°); netlející nosná vložka pro šikmé střechy (nad 15°)
> dražší způsob založení vegetace

Údržba a péče

Je třeba dodržovat následující zásady údržby a péče:
> odstraňování nežádoucí vegetace, podle potřeby kosení
> hnojení hnojivy Optigreen
> zavlažování
> odstraňování napadaného listí, jehličí, smetí
> dosévání, resp. dosazování rostlin do prázdných míst, doplňování substrátu
> ochrana proti škůdcům
> čištění obrubníků, bezpečnostních prostor, dlažeb, plechů
> čištění rýn, kontrolních šachet, střešních vpustí, atd.
Intenzívní zelené střechy vyžadují další péči a údržbu:
> stříhání rostlin, keřů atd.
> mulčování
> preventivní opatření před zimním obdobím
> opravy kotevních prvků, sloupků, lan, atd.
> u přístupných ploch: kypření, posyp
Ve všech případech doporučujeme dobře koordinovanou péči a údržbu prováděnou
odbornou firmou. Je třeba o ní uvažovat již v ranném stádiu projektu.
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Systém Optigreen pro
zelené střechy.
Moderní systémy zelených střech se používají přibližně 35 let a mnoho odborníků
odhaduje jejich životnost na více než padesát let do první významnější opravy nebo
výměny.
Firma Optigreen (Optigrün international AG)
byla jednou z prvních, která nabídla zelené
střechy na trhu a v tomto oboru má již více
než 30 letou zkušenost.
Značka Optigreen je zárukou kvality,
efektivnosti a servisu. Používáme přírodní,
ekologické materiály a chránime tak přírodní zdroje. Používáme média pro růst a drenáž, která jsou dostupná v příslušné lokalitě
a vytváříme tak zelené střechy, které mají co
nejblíže k přirozenému prostředí.
Každá zelená střecha Optigreen odpovídá
posledním, nejpřísnějším vědeckým poznatkům a směrnicím. Zárukou kvality je i náš
komplexní systém zajištění jakosti a poskytované záruky.
Jak firma Optigreen, tak i její partnerské
firmy poskytují plnou podporu svým zákazníkům a projektantům formou konzultací
ve fázích projektu, provádění a údržby zelených střech. Firma Optigreen proměňuje
ročně v průměru asi 2,0 milionů čtverečních
metrů střech na plochy zeleně a toto číslo každoročně narůstá. V oboru zelených
střech má firma Optigreen vedoucí postavení na trhu.
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