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V R Á ŤM E  S A  S P Ä Ť 
K  U VA Ž O VA N I U  O  H O D N O T E 
( N I E  C E N E )  N A Š I C H  S TAV I E B
Dalibor Borák v rozhovore s Andreou Bacovou

Andrea Bacová: Som veľmi rada, že ste si našli čas na rozhovor, som 
totiž presvedčená, že tematicky zapadne do júnového čísla ARCHu, 
ktoré sa sústreďuje na tému udržateľných konceptov a otázku trvalo 
udržateľnej stratégie v aktuálnych architektonických realizáciách. 
Čo je podľa vás, dnes tak diskutovaná, udržateľná architektúra? 
Dalibor Borák: Slovo „udržitelnost“ je takové divné, protože lidé 
nevědí, co si mají pod ním představit. Já ho v případě domů nahrazuji 
výrazem „užitečné domy“, resp. „smysluplné domy“, protože se mi 
zdá, že spíše o to v těch domech jde. V minulosti udržitelné domy, 
čili domy, které si můžeme pořídit, které můžeme provozovat, které 
vydrží bez větších změn delší dobu a které i chceme po delší dobu 
provozovat, byly normální. Lidé nebyli tak bohatí, aby mohli dělat 
nesmysly a stavět domy, u kterých by některá z těch věcí nebyla 
naplněna. Když se bavíme o udržitelných domech, tak se vlastně 
bavíme o tom, o co architekti a stavitelé vždy usilovali. My jsme 
od toho nějak utekli, jsa opojeni nesmyslným bohatstvím technologií, 
průmyslovými možnostmi a novými materiály. Tím pádem se vytratila 
historicky přenášená znalost toho, co skutečně funguje a co 
skutečně vydrží – je udržitelné –, sami sebe jsme dostali do pasti 
a začali jsme stavět nesmyslné a neudržitelné domy. Pro mne je 
udržitelnost obyčejný návrat do normálu a díky Bohu, že k tomu 
dochází. 
AB: Je to aj úloha architektov, aby si uvedomili, čo je pre konkrétne 
teritórium, resp. kultúrne prostredie prijateľné a vhodné. Nemôžeme 
všade stavať všetko...
DB: Chtělo by se mi říct, že je to především věc architektů, protože 
architekt by měl být ten, kdo dělá koncepci domu, a jestliže dostane 
úkol udělat koncepci, která na první pohled je nesmysl, tak by měl 
říct: „Ne, toto nedělám.“ Na druhou stranu, jestliže najednou většina 
klientů a většina trhu chce tento nesmysl a rozumím tomu, že my, 
architekti, se chceme uživit a nejít dělat něco jiného, tak bych to 
poopravil v tom smyslu, že jde o to, jestli si architekt společně 
s klientem dovedou položit otázku, jestli to, co konají, je smysluplné, 
užitečné, udržitelné... aby si položili otázku, proč to vlastně konají – 
a potom z toho nemůže vzniknout nesmysl. Velice často to však 
nejde, protože klient si nechce položit tuto otázku. 
AB: Mnohým architektom nie je dodnes jasné, čo vlastne udržateľnosť 
znamená. Vy ste to síce pekne povedali, že ide o to, aby dom vydržal, 
no mohli by sme debatovať o tom, čo to znamená. Či ide o päťdesiat 
rokov alebo viac, pretože podmienky na život sa dnes tak enormne 
rýchlo menia, že pravdepodobne nie sme schopní definovať, aké budú 

naše požiadavky za desať, pätnásť či päťdesiat rokov. Je vôbec reálne, 
aby architekt vedel tieto veci v rámci svojej profesie predvídať? 
DB: To, že podmínky se rychle mění, je jeden ze zásadních důvodů, 
proč jsme začali dělat ty nesmysly. Není to jediný důvod, je to jeden 
z důvodů. Je pravda, že to, co se dříve po staletí dělalo podobně, 
mělo nedynamický průběh a byly to v podstatě jednoduché činnosti, 
tak se změnilo v činnosti složené, s dynamickým průběhem, a ty 
požadavky se mění tak rychle, že se nám běžně stává, že než dům 
doprojektujeme, tak zanikne důvod, pro který se měl stavět. Nebo se 
dům postaví a v tom okamžiku, kdy je dokončen, ten důvod zanikne. 
Takových příkladů je množství. Mne teď napadá obrovská továrna 
na barevné obrazovky v Hranicích na Moravě. Než se dokončila, 
barevné obrazovky zanikly, protože vznikly plazmové. To je jeden 
z aspektů, ale na druhé straně vidíme řadu budov, které z hlediska 
energetiky, provozních nákladů, dispozice, možnosti flexibilní reakce 
jsou úplný nesmysl a přitom je používáme několik set let a chceme je 
používat dál. Udržitelnost totiž není jen technologická udržitelnost. 
Jde tady také o velkou dávku nehmotných a obrovskou dávku 
emočních činitelů. Nedovedu si představit, že bychom zbourali 
Pražský hrad a jeho administrativní část, protože neodpovídá 
směrnici EPBD II, a postavili tam něco, co má výborné energetické 
vlastnosti. My Pražský hrad chceme používat – a budeme ho 
používat, i když nesplňuje všechny aspekty udržitelnosti. Splňuje 
perfektně emoční vlastnosti a ty najednou začínají hrát rozhodující 
roli. Udržitelnost není o jednotlivostech, ale je o vyhodnocení celé 
matice faktorů, které rozhodují o tom, jestli dům chceme používat.
AB: Možno tá matica faktorov v konečnom výsledku vytvára kultúrny 
rámec, kultúrne hodnoty, ktoré sú v architektúre nesmierne dôležité 
a často podstatnejšie ako nejaký dosiahnutý technický ukazovateľ, 
ktorý nemusí mať na výsledné kultúrne hodnoty až taký významný vplyv.
DB: Přesně tak. Je to přesně to, co bychom my, architekti, měli 
vědět, co bychom měli umět vysvětlit a o co bychom měli usilovat. 
Samozřejmě, abychom to udělali kvalifikovaně, tak musíme být 
perfektně připraveni na všechny technické otázky, protože jakmile se 
vyjádříme tak, jak já před chvílí, tak se na nás sesypou všichni ti lidé, 
kteří ovládají čísla, a spočítají nám tisíc důvodů technických, 
ekonomických, proč je nesmysl to, co říkám. Já tedy musím vědět, 
o čem mluvím, a vědět, kdy jim dát za pravdu, ale umět jim též 
objasnit, jakou hodnotu má to, co říkám já. Když tyto dvě hodnoty 
srovnáme, tak nám z toho vyjde něco jiného než to, co jim vychází 
jenom z čísel. To je věc, která je na architektech, protože ti jediní 
mají školení na to, aby tyto věci propojovali. 
AB: Tu však môžeme vidieť aktuálny problém, že kolegovia – architekti 
– odmietajú zdôvodňovanie týchto technických požiadaviek a nechcú 
sa nimi príliš zaoberať, lebo ich to navonok zaťažuje. Verím však, 
že ony sa postupne stanú celkom prirodzenou súčasťou nášho 
uvažovania (a až potom sa dostanú do projektov), pretože to 
jednoducho bude nevyhnutné. Tieto veci musíme poznať do tej miery, 
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aby sme mohli podporiť tú druhú, pre nás často dôležitejšiu, emočnú 
stránku. Ak na to nebudeme pripravení, technokratické požiadavky 
prevalcujú pre nás prioritné hodnoty.
DB: Je to přesně tak. Abych mohl prosazovat kulturní aspekty, 
například souvislosti s místem, nebo výtvarné aspekty, tak musím 
přesně rozumět tomu, co říkají technici. Ideální by bylo, kdyby nová 
budova (nemluvím o těch, které jsme zdědili a které pro nás mají 
emočně takovou hodnotu, že i když ekonomicky je to nesmysl, stejně 
je budeme a musíme udržovat) v sobě zahrnovala všechny aspekty 
ve vědomě stanoveném poměru. Slovo „vědomě“ je tam rozhodující, 
protože většina domů má ten poměr stanovený tak, že vznikl, nikdo 
ho neformulovat předem. Prostě to tak dopadlo. To ale přece není 
výkon profese architekta! To není perfektní služba, kterou bychom 
měli poskytovat. Jesliže udělám dům, který výtvarně zaujme, octne 
se na prvních stránkách časopisů, všichni zajásají a dají mu všechny 
architektonické ceny, a ten dům je za dva roky opuštěný, protože 
nefunguje, tak se podle mého názoru něco nepovedlo. Architektura je 
tady přece od toho, aby především sloužila účelu, ale musí mu sloužit 
tak, aby to bylo přijatelné ekonomicky, provozně, ale aby ten dům byl 
i krásný, nějakým způsobem definovaný – umístněný do prostředí. 
Záměrně neříkám, aby souzněl s prostředím, protože vůbec nejsem 
zastáncem názoru, že se domy musí přizpůsobovat. Domy musí být 
vědomě sformulovány v nějakém vztahu k prostředí a čas 
a společnost určí, jestli se to povedlo nebo ne. Řada architektů 
se snaží především o zasazení do prostředí a výraz domu, na druhém 
místě jim jde o dispoziční řešení, ale často jim utíkají ekonomické 
funkce – jak pořizovací, tak hlavně provozní. 
AB: Je to možno naozaj o uvedomení si nového účelu, ktorý musí dom 
navrhovaný architektom spĺňať. Ide o účel, ktorý musí spĺňať v procese 
užívania, recyklácie alebo odstraňovania. Ide o nový, komplexnejší, 
pohľad. Asi to chce zmeniť uhol pohľadu na požiadavky účelnosti.
DB: Trochu bych možná nesouhlasil s termínem „nový pohled“, 
protože on není nový – je právě starý. Dříve byl úplně běžný a opustili 
jsme ho až s industriální dobou. Musíme se vrátit zpátky do základů 
uvažování o hodnotě (ne ceně) toho, co stavíme. Musíme se vrátit 
k způsobu starého myšlení v nové situaci. Musíme to umět všechno 
propojit tak, aby dům měl definovanou (neříkám vyrovnanou – protože 
to je u každého domu jinak) hladinu, resp. poměr jednotlivých aspektů 
– a hlavně, aby se na žádný aspekt nezapomělo. Bavili jsme se o ekonomii, 
o estetice, o kulturních souvislostech. Ale co sociální souvislosti? 
AB: To je, samozrejme, ďalšia a veľmi aktuálna téma – určite. 
DB: To je další zásadní aspekt udržitelnosti. Ve chvíli, kdy je dům 
sociálně neudržitelný, bude nesmyslný a nebude fungovat. Možná se 
pouštím na velice tenký led, protože je to velmi málo popsaná věc. 
Ale na tom, jak se neurbanisticky vyvíjí metropole a jakým způsobem 
tam vznikají dynamické zhluky čehosi, vidíme, že sociální aspekty hrají 
ve formování materiálního prostředí obrovskou roli. A umíme to? 
Řekl bych, že ještě strašně málo a přitom to v budoucnosti bude 
hrát omnoho větší roli, než si myslíme. To, jak se lidé stěhují do měst 
a jak se všechno urbanizuje, nám ještě pěkně zámává jak prostředím, 
tak tím, co děláme my jako architekti. 
AB: Sociálne súvislosti sú nielen málo diskutovaný problém, ale 
predovšetkým téma, ktorá nás privedie k tzv. sociálnej zodpovednosti 
a k formovaniu udržateľných vzťahov medzi architektúrou a jej 
užívateľmi. Dnes sa však ešte s udržateľnosťou spájajú predovšetkým 
technické predpisy a normy, ktoré vedú k šetreniu primárnych zdojov. 
V tejto súvislosti by som sa chcela vrátiť k Smernici 20-20-20, 
ktorá nám do určitej miery bude diktovať a predpisovať, v akých 
štandardoch máme domy navrhovať. Zaoberáte sa implementáciou 
smernice do českých zákonov, aký máte na túto problematiku názor?
DB: Já, na rozdíl od velkého množství architektů, říkám: „Díky Bohu, 
že něco takového přišlo.“ Je to vnější administrativní opatření, 
ale to nevadí – administrativa nemusí být jenom negativní. Je to 
administrativní impulz, jak trochu změnit pohled na věc. Trochu 
přejdu k společensko-politickým otázkám... Když si uvědomíme, co to 
je svoboda, na čem stojí řád a uspořádání západní demokracie, tak 
zjistíme, že je to ochota respektovat pravidla, protože s tím nemám 

zásadní problém. Uvědomím si, že většinu energie, kterou 
potřebujeme pro prostý provoz (ne rozvoj, jen provoz), dostáváme 
z oblastí, které jsou nestabilní, kde neovládáme skutečnost, jestli ty 
energie budou nebo nebudou – z Ruska a arabského světa. Je tedy 
jasné prvořadé politické zadání: udělejme v Evropě všechno pro to, 
abychom měli energetické zdroje vlastní a nebyli závislí na tom, jestli 
někdo otočí kohoutem! Jestliže nechci zásadním způsobem změnit 
způsob života, tak musím hledat, jak a kde při současném způsobu 
života energii ušetřit, protože víc jí tady nevyrobím. Když si 
uvědomím, že 40 procent energie spotřebuje provoz domu, a podívám 
se, že běžnými prostředky mohu snížit spotřebu energie na topení 
u 90 procent domů jenom tím, že je jinak navrhnu, a náklady na to 
pořízení se mi vrátí do deseti let, tak je nesmysl to neudělat. To, že 
to neděláme, je jakási setrvačnost. To, že tu setrvačnost přetne 
administrativní povel, je podle mne skvělý tah moudrého 
administrátora. 
AB: Ste naozaj presvedčený, že návratnosť takejto investície bude 
„len“ 10 – 12 rokov? Hovorí sa, že ak budeme chcieť uplatniť všetky 
nové technológie – tepelné čerpadlá, fotovoltiku, zemné kolektory –, 
tak tie náklady budú príliš vysoké a návratnosť sa neúmerne predĺži. 
Alebo ten zákon to dokáže nastaviť tak, že pokiaľ bude architekt 
šikovný a technológie bude vedieť dobre uplatniť, bude aj návratnosť 
ekonomická? 
DB: To je právě ta past, do které se nás snaží dostat trh, protože 
říká, že pokud chceme implementovat směrnici, tak musíme uplatnit 
všechno – musíme si pořídit tisíce mašinek. Ono to tak ale vůbec 
není, protože dům, který je efektivní, je efektivní zejména tím, že je 
koncepčně a pak stavebně vymyšlený tak, aby energii nepotřeboval, 
nebo jí potřeboval velmi málo. Potom je celá škála možností, jak to 
malé množství potřebné energie pokrýt bez toho, abych potřeboval ty 
různé mašinky. Tepelné čerpadlo je typickou ukázkou toho, jak energií 
nešetřit, ale prostě ji jen zlevnit. Nám ale nejde o cenu energie, nám 
jde o její množství! Samozřejmě, u provozních nákladů nám o cenu 
energie jde. Ale pokud můžu udělat dům tak, že energii nepotřebuji, 
tak mne nezajímá, co stojí. A udělat dům tak, je především v tom, 
jaké má tepelné ztráty. První otázka je: Je přiměřeně veliký? Druhá 
otázka je, jaký má poměr objemu a povrchu – není zbytečně 
nekompaktní? Třetí otázka je: Využívám všechny možné pasivní zisky 
– solární, od země, z orientace, ale též z vnitřních technologií...? 
Existují totiž obrovské kancelářské budovy, kde se chladí serverovny 
obrovským množstvím energie a současně se jinou, koupenou, energií 
vytápí severní část budovy! 
AB: To sa predsa prieči zdravému rozumu, je to v podstate nezmysel 
a veľké plytvanie energiami!
DB: Přitom je to úplně bežné technologické řešení. Tak je to prostě 
uříditelné a tak se to dělá! Ale hlavně: prodám víc mašinek, stavba je 
dražší, otočí se víc peněz, roste HDP a to všichni chtějí!
AB: A nebude smernica tak nastavená, že nás jednoducho donúti 
používať tie „mašinky“?
DB: Vůbec ne! Kritici směrnice říkají, že je neprávná hned v první 
větě, kde mluví o téměř nulových budovách. Jsou to budovy, které 
z vnější distribuční soustavy berou, pokud možno, nula energie. Kritici 
křičí: „Co to je téměř nula? Jak my, technici, máme dodržet téměř 
nulu?“ Téměř nula může být sto miliónů, ale též 0,00004. To je ale 
právě genialita evropské administrativy – je založená na principu 
subsidiarity a dává nám možnost zvážit, co v našich klimatických 
a technologických podmínkách a při naší míře bohatství ještě 
dokážeme sami sobě definovat jako téměř nulu. A to je už otázka 
společenská a politická, protože lobby výrobců energií viděla téměř 
nulu někde mezi 60 až 70 kWh na metr čtvereční za rok, zatímco my, 
autoři pasivních domů, jsme viděli téměř nulu někde kolem magických 
15 a víme, že ekonomický bod zlomu, kde se to dostává 
do energeticko-investičního clinche, je někde mezi 20 a 30. Dostat 
se na 25 kWh na m2 za rok jde relativně snadno a relativně levně, 
ale každá kWh pod jistou hranici stojí geometricky více. Jde tedy 
o to, definovat rozumným způsobem doporučenou hodnotu 
energetické spotřeby, a když se dostaneme někam mezi 20 až 30 
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(teda spíš k těm dvaceti), tak najednou zjistíte, že sluneční svit 
dopadající na povrch budovy skoro pokryje celoroční spotřebu. 
Jde jenom o to, jak to do budovy dostat. Jestli pasivně anebo pomocí 
mašinek. Nakolik budou sofistikované, čili drahé. To je ale už technická 
otázka, která bude mít prudký vývoj, protože jestli je takový 
administrativní tlak, průmysl to zaregistruje a vyjde tomu vstříc. 
Věřím tomu, že do roku 2020 budeme mít všichni, kteří jsme si 
definovali nějaká čísla, technologii na to, abychom je z toho slunce 
(nebo jiného zdroje) „vymlátili“. Samozřejmě, otázkou je akumulace, 
protože energii potřebujeme i v noci, kdy nesvítí slunce, ani nefunguje 
fotovoltaika, takže do něčeho to musíme ukládat a to ještě nemáme 
technologicky dotažené. Vývoj jde strašně rychle dopředu a pořád se 
to zlepšuje. V oblasti tepelné pohody už nemáme problém, protože 
to, co pořídíme přes den třeba fotovoltaikou, v pohodě uložíme 
do hmoty konstrukcí stavby tak, aby to tam vydrželo celou noc i další 
čtyři dny. Trochu je otázka teplá užitková voda, ale tam když ohřejeme 
třeba fotovoltaikou zásobník vody, tak nám také vydrží dva – tři dny. 
Zůstává nám tedy jen asi 25 procent energie na provoz zařízení, 
která chceme pro svůj komfort, a světel, no a tam technologie jde 
prudce dopředu. Když si uvědomíme, kolik světelné energie máme 
k dispozici v našich zeměpisných šířkách, tak už nic jiného 
nepotřebujeme. Jde už jenom o to, jak uspořádat koncepci domu 
a jak uspořádat minimální nutnou technologii v domě, abychom pokryli 
energetické nároky. Když chceme začít malými krůčky, tak začneme 
od toho nejjednoduchšího – tepelné pohody – a dům uděláme tak, 
abychom v něm nemuseli topit. A to umíme – to jsou pasivní domy. 
Řada lidí říká, že směrnice EPBD II představuje konec pasivních domů, 
protože to vypadá, že ve většině legislativ bude požadavek 
na 20 – 30 kWh na m2 za rok. Ale to není pravda. Předpisy vždy 
stanoví „nejhorší možné“. Pasivní dům je určitě vhodný základ 
nulového domu. Množství energie, kterou pro něj musíme pořídit, 
je velmi malé a tedy jednodušeji dosažitelné.
AB: Nedôvera pramení často z nevedomosti. Strach mnohých 
architektov vyplýva z nepoznania všetkých súvislostí. Potešilo ma, 
že zvýrazňujete genialitu európskej administratívy, založenej 
na princípe subsidiarity. Ak toto bude naozaj možné, ak sa princíp 
subsidiarity skutočne bude môcť využívať, tak budeme mať voľné ruky, 
a bude to vec šikovnosti a vzdelanosti architekta, akým spôsobom 
začne napĺňať tieto požiadavky. V zásade bude existovať aj tá cesta, 
že budeme rozmýšľať ako urobiť koncept tak, aby potreboval čo 
najmenej technológií, ale pri dodržaní predpísaných štandardov. 
DB: Ono to je, bohužel, hodně i na politicích. Implementace 
evropských směrnic do našich legislativ je věcí politické diskuse. 
Ale politická diskuse vždy více či méně naslouchá technickým 
argumentům. Musím podotknout, že v České republice to bylo 
v případě EPBD II naštěstí více. Je to vcelku optimistický kompromis 
mezi lobbistickými zájmy, ignorací a technickými požadavky. 
Samozřejmě, ještě se kolem toho povede další diskuse. Nicméně 
princip subsidiarity byl použit a myslím si, že s tím, co je nyní 
naformulováno, se dá žít. My, kteří se věcí dlouhodobě zabýváme, 
víme, že aby nám domy skutečně vycházely dobře, budeme je muset 
dělat lépe, než jsou minimální požadavky. Takže s implementací 
vlastně nemáme problém.
AB: Na začiatku rozhovoru ste povedali, že sa treba obrátiť 
k tradičným princípom, tradičným zásadám, ktoré sa pri projektovaní 
uplatňovali. Ide teda predovšetkým o architektonický koncept. 
Ten by mal byť na prvom mieste a miera použitia technológií je len 
pomocným nástrojom na to, aby sme naplnili požadované „čísla“ tak, 
aby sme koncept v princípe nemuseli meniť. 
DB: Jsem rád, že zdůrazňujete koncept, protože to je klíč ke všemu. 
Jen poznamenám, že když mluvím o návratu k tradičnímu, tak neříkám 
k tradičním materiálům, ani k tradičním postupům. Mluvím o tradičních 
hodnotách. Hodnotou tu byla ta udržitelnost, smysluplnost, 
účelnost. My to naštěstí můžeme dělat novými materiály, novými 
technologiemi i novými postupy a protože jsme už v postindustriální 
době, tak to bude vždy pokus – omyl, bude to vždycky prototyp. 
Dnes už není ta doba, kdy se stavělo po staletí stejně, tedy velice 

dobře a udržitelně, protože, když se třista let osvědčovalo, 
že střecha se váže tak a tak, tak se v dané oblasti ze stromů, 
které tam rostly, a při zkušenostech místních lidí dělala pořád stejně 
a nemohlo to být špatně. V industriální době jsme se dostali k tomu, 
že jsme začali dělat s novými materiály, čili ty mnohokráte opakované 
postupy jsme museli opustit. Společnost, fungování světa nás 
k tomu přivedlo, a teď každý dům děláme jako experiment. Záleží 
hodně na invenci, ale také na technických znalostech. Na znalostech 
elementárních principů stavitelství, technických vlastností materiálů 
a stavební fyziky. Architekt bude muset do konceptu zapojovat daleko 
více stavební fyziku, než tomu bylo dosud. Špičkové školy to už 
pochopily a učí o mnoho víc stavební fyziku, než tomu bylo dříve. 
Když jsem já studoval (končil jsem v roce 1983), tak jsme stavební 
fyziku měli jeden semestr jako zajímavost. V současné době mají 
některé architektonické školy stavební fyziku třeba i šest semestrů. 
Reakce na realitu jsou tedy celkem vidět. Když se ale vrátíme k jádru, 
tak je to opravdu ta koncepce. Pro mne tedy návrat k tradičním 
hodnotám neznamená návrat ke dřevu a k hlíně, jak to někteří chápou 
(i když ani to není špatně a v některých souvislostech to má 
opodstatnění). Jsou totiž i jiné úkoly než ty, kam se tyto tradiční 
materiály hodí. 
AB: Ako teda vidíte úlohu konceptu vo všetkých týchto súvislostiach 
– napríklad pri projektovaní pasívnych a nízkoenergetických domov? 
Mohli by ste to ilustrovať na príklade rodinného domu v Borinke, 
ktorý  publikujeme v tomto čísle... 
DB: Koncepce vždy je a byla zásadní. Odvíjí se ale od vstupních 
požadavků, od limitů. Pokusím se je v případě domu v Borince 
vyjmenovat. Šlo o velmi vzdělané klienty s extrémně vyvinutým citem 
pro zodpovědnost vůči planetě. Byla to úžasná, neobvyklá situace! 
Zároveň to nebyli ekoteroristé, ale lidé chápajíci moderní technologie 
i nutnost kompromisů. Pořídili si pozemek s vědomím, že větší část 
pozemku je zatížená administrativní bariérou – vede tudy plynovod, 
který má ochranné pásmo. Toto formovalo koncepci domu. Klienti 
však měli zároveň docela přesnou představu, kolik metrů čtverečních 
potřebují. Též měli přesnou představu, že jednou zestárnou a budou 
chtít mít základní obytné plochy v jedné úrovni.
AB: Akú mali predstavu o veľkosti? 
DB: Nepamatuji si to už moc přesně, ale bylo to tak zhruba kolem 
150 m2 užitné plochy. Z výkresů je patrné, že plochy pro život jsou 
tam dost střídmé, přestože byly prostředky na to, udělat dům 
nadměrný. Zadání však takové nebylo, byly formulované opravdu 
střízlivé požadavky na rozumnou velikost. Nicméně, když jsme si 
vynesli území určené na stavbu a nutnou velikost domu, tak jsme 
zjistili, že dům se tam vejde, jenom když bude mít nepravidelný tvar. 
Tvar domu, který je podle mne výtvarně zajímavý, vlastně vyšel 
z limitních podmínek. Na tento tvar jsme museli rozumně navrhnout 
objem. Máme tři zásady, které mne učili ještě staří páni profesoři 
na fakultě: za prvé – dům se liší od bytu tím, že má kontakt s terénem 
a možnost žít v zeleném obýváku na zahradě, druhou nutnou věcí je 
prostorový zážitek a třetí nutná věc je oheň, což je v pasivním domě 
věc diskutovaná. (Já ale tvrdím, že pasivní dům je dům jako každý jiný 
a dům bez otevřeného ohně není dům.) Tyto věci definovali objem. 
Měli  jsme tedy definovaný tvar a objem a začali jsme řešit stavebně-
-fyzikální záležitosti. Co se týče rozvržení dispozice, tam bylo jasné 
rozvržení místností tím, jak se pohybuje slunce. Pasivní dům musí mít 
obytné prostory na slunečné straně a neobytné tam, kde slunce není. 
O dispozici proto nebyla velká diskuse. Řešili jsme tedy stavebně-
-fyzikální záležitosti a materiály. Výběr materiálů vycházel z toho, 
že klient chtěl jednoznačně převahu obnovitelných materiálů. 
To vyplývalo z jeho postoje k světu a k „dobru“ na světě – nebrat 
možnost života nasledujícím generacím... Bylo tedy jasné, že základní 
kostrou domu bude dřevo, které na Slovensku je, a že tepelné izolace 
budou přirodní. Klient věděl, že ekonomicky to bude náročnější, 
protože například fasádní desky z přírodního materiálu se v dostupné 
vzdálenosti vyrábí jenom v Rakousku. Bylo jasné, že to bude dražší 
než polystyrén. V zadání však bylo: co nejmenší uhlíková stopa, co 
největší obnovitelnost. Udělali jsme tedy výběr materiálů a začali 
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jsme řešit stavebně-fyzikální věci. Bylo zřejmé, že dřevostavba, která 
má malé tepelné akumulace, je méně tepelně stabilní, než bychom byli 
rádi, takže jsme do středu vložili zeď z nepálených cihel. (Původně 
jsme mysleli, že bude nosná, ale legislativa to nepovoluje.) Je masivní, 
těžká, akusticky perfektně oddělující část obytnou od části ložnic 
a zároveň perfektně akumulující teplo i vlhkost. Nepálené cihly tam 
jsou proto, že energie vložená do vypálení cihel, tedy šedá energie 
zabudovaná do materiálu, nebyla pro klienta přijatelná. Tak vznikla 
základní materiálová koncepce. Pak přisla na řadu technologie. 
To jsou ty mašinky, o kterých jsem říkal, že v pasivním domě by vůbec 
neměly být. Přišlo však na řadu něco, co v pasivním domě být musí. 
Ono by to mělo být v každém domě, ale ani projektanti, ani klienti, 
ani povolovací orgány to nevynucují a neaplikují zákonný stav. Když si 
totiž vezmete u nás i u vás platné energetické předpisy, požadavky 
na kvalitu vzduchu a požadavky na kvalitu a těsnost výrobků, tak 
zjistíte, že nemůžete udělat dům bez nuceného větrání s rekuperací, 
protože by jste v domě měli buď nepřijatelný vzduch, což není 
normami dovoleno, nebo musíte otevřít okno a to vám ve svém 
důsledku neumožňuje energetická norma. To, že se staví domy bez 
rekuperace, je vlastně legislativní nesmysl. My tedy ve všech domech 
používáme rekuperační větrání. To má ale využití jen asi po dobu čtyř 
měsíců v roce, protože zbytek roku lze dům používat jako kterýkoliv 
jiný. Ve všech místnostech jsou otevíratelná okna. Po čtyři měsíce 
může klient využívat výhody specifické pro pasivní dům, který si 
pořídil. Může ho zavřít a čerstvý vzduch tam dostávat rekuperačním 
větráním. To je řízené čidlem na CO2. Vzduch je daleko kvalitnější 
než v ostatních „normálních“ domech, protože když je venku zima, 
lidé větrají relativně málo. Koncentrace CO2 je zpravidla vysoko nad 
normami. Rekuperátor jsme tady použili velmi jednoduchý – protisměrný, 
s elektrickým dohřevem, který je minimální. Potom jsme začali řešit 
topení. Protože v domě má být oheň, tak ho vytápíme krbem 
na dřevo. Potřeba topení je ale minimální, jen v těch nejchladnějších 
měsících, protože solární teplo a teplo z ledničky, z počítače, z lidí – 
pasivní zisky – dům, kromě asi dvou špičkových měsíců, bohatě vytopí. 
Po ty dva špičkové měsíce je primárním zdrojem tepla zmíněný krb. 
Pokud jsou majitelé nepřítomni, zajistí temperování dva elektrické 
přímotopy – ty ale budou fungovat několik hodin za rok. Zbývá teplá 
užitková voda a tady jsme ještě sáhli ke klasickému solárnímu 
termickému systému. Máme tam solární kolektory s kapalinou, 
které ohřívají boiler s vodou a s elektrickým dohřevem
AB: Z technologického hľadiska dom teda nemá žiadne extrémne 
náročné zariadenia. 
DB: Nemá, složitá zařízení jsou zpravidla jenom pro vyšší komfort. 
Na domě však je fotovoltaika. Tu si klient chtěl pořídit, protože dům 
vznikal ještě v době výhodných nákupních sazeb. Kromě toho však 
máme v ateliéru názor, že dříve nebo později efektivita všech 
elektrických spotřebičů bude taková, že fotovoltaika v domě pokryje 
veškeré potřeby domu. V současné době už nabízíme dům, který 
fotovoltaikou pokryje topení i teplou úžitkovou vodu. Přestali jsme už 
používat solární termické systémy. Ceny se tak vyvinuly, že lze 
i z ekonomického hlediska vyrábět svoji elektrickou energii a v normálním 
elektrickém boileru, napojeném na vlastní fotovoltaiku, ohřívat vodu. 
Dům v Borince je však ještě se solárním termickým systémem, 
protože jsme dlouho nevěděli, jestli bude administrativně možné tam 
fotovoltaiku vůbec mít. To se vyřešilo až v průběhu stavby. Dům je 
tedy nakonec technologicky vybavený více, než je nezbytně nutné. 
AB: Je nakoniec nulový alebo pasívny?
DB: Není úplně nulový, proto říkáme, že je pasivní, ale jeho roční 
bilance je „skoro nulová“. Byl to ale určitě krok směrem k nulovým 
domům. Ekologické požadavky klientů však šly ještě dál. Začali jsme 
se zabývat problémem vody, lokálním odpařováním. Střechu, přestože 
je sedlová, jsme udělali zelenou, co se ukázalo jako technologický 
experiment. Nemohli jsme totiž najít firmu, která by byla ochotna 
v tomto spádu zelenou střechu udělat. Nakonec si ji našel sám klient 
a vypadá to, že to dopadlo dobře. Střecha tam je a je tam proto, aby 
se voda, která naprší, udržela co nejdéle na místě a tam se i odpařila 
– tak, jak by se to stalo, kdyby tam budova nebyla. Klienti byli v tomto 

opravdu mimořádní. Udělat takovou odpařovací střechu není levné. 
Ale je to správné. 
AB: Je naozaj nanajvýš neštandardné, že vaši klienti uvažovali 
v takýchto súvislostiach. 
DB: Vznikly tam ještě i jiné věci – ale už jako produkt na cestě. 
Stalo se třeba, že když vykopali jámu na základy, tak tam vzniklo 
jezírko. Spodní voda je vysoko, je to totiž údolní niva. Říkali jsme si 
potom, jestli název Borinka nevznikl od toho, že sa to tam „borilo“. 
(smiech) Možná ano, protože borovice tam nejsou. Vznikla tedy 
myšlenka, že součástí domu bude jezírko, když už se tam spontánně 
objevilo. Udělali jsme ho u obytného prostoru a je tam moc hezké. 
Je to takový další element. Máme tam oheň, tak tam přišla i voda. 
AB: Bol to pre vás v určitom zmysle zlomový projekt?
DB: Co se týče udržitelnosti – ano. Byl to první projekt, kde jsme 
udělali všechny udržitelné věci, které jsme dokázali s klientem 
vygenerovat. Ve směrnici EPBD II se mluví i o ekonomické 
přiměřenosti. V této souvislosti můžeme konstatovat, že dům má 
teď velmi nízké provozní náklady. 
AB: Spomínali ste uhlíkovú stopu. To je dnes dosť dôležité kritérium 
pri posudzovaní udržateľných konceptov. Zaoberali ste sa tým, akú 
uhlíkovú stopu bude mať konkrétne tento dom? 
DB: Nepočítali jsme to, ale vybírali jsme materiály, o kterých jsme 
věděli, že jsou pozitivní, protože v sobě vážou CO2. Všechny biologické 
materiály uskladňují CO2, takže vycházejí bilančně velmi dobře. 
Úmyslně jsme vybírali materiály, které nebylo potřeba transportovat 
z velké vzdálenosti. Od začátku bylo jasné, že to bude stavět místní 
firma. Byla to firma z Bratislavy, ne ze Stupavy, ale to pořád považuji 
za místní firmu. Dostali jsme ale už požadavek, abychom uhlíkovou 
stopu přesně vyčíslili, takže to budeme dělat – kvůli výukovému 
programu a celoevropskému porovnáváníní domů. 
AB: Niektoré zahraničné ateliéry to už tiež robia a používajú tento 
výpočet ako argument pri technickom porovnávaní. 
DB: Je to jeden z mnoha argumentů. Nekladu na něj až tak velký 
důraz. Neříkám ale, že je to nesmysl – nic není nesmysl a každá 
cesta se skládá z tisíce malých krůčků. Za daleko důležitější považuji 
dříve zmíněné kulturní aspekty. 
AB: Na záver rozhovoru vás poprosím trochu priblížiť váš ateliér – 
čomu sa venujete a v akom zložení. Viem, že ste veľký ateliér, máte aj 
realizačnú firmu... 
DB: Nevím, jestli jsme velký ateliér. Je nás v současnosti deset nebo 
jedenáct. Máme zastoupené i technické profese, máme svého statika 
i odborníka na energie a na stavební fyziku, co je v současném stavění 
zásadní. Většina lidí v našem ateliéru jsou ale architekti, kteří mají 
vřelý vztah ke stavebnímu řemeslu. Provázání se stavební firmou 
vzniklo více-meně náhodně. Před dvanácti lety jsem byl se svým 
dobrým kamarádem na pivě a on si jako stavitel stěžoval, že dostává 
strašně špatné projekty a že neví, jak má podle toho stavět dobré 
domy, a že ho to vůbec nebaví, protože staví blbosti. Já jsem mu 
zase říkal, že já dělám projekty, jak nejlíp umím, a stavební firmy mi to 
tak kazí, že mne vůbec nebaví projektovat. On na to reagoval návrhem, 
že by stavěl to, co já projektuji. A seděl tam s námi ještě další kamarád, 
který dělal krovy a historické střechy, a ten prohlásil, že nám na to 
bude dělat střechy. A tak před deseti lety vznikla firma DOBRÝ DŮM. 
(smiech) V našem středoevropském prostoru je většina profesionálů 
odpůrci spojení projekční a realizační firmy. Říkají, že tradiční 
německo-rakousko-uherská „trojnožka“ (klient – stavební firma – 
projektant) je stabilní, protože se role vzájemně doplňují a aktéři 
se vzájemně „hlídají“. U nás je to tak, že zhruba polovinu věcí, 
co projektujeme, si stavíme a druhou půlku, co stavíme, máme 
od jiných architektů. Hodně lidí chce tu „trojnožku“. Výhodou však 
jsou informace, které získáváme denním kontaktem projektantů se 
stavbou. Teď sme si pořídili třetí „nohu“ a tou je „expertní skupina“. 
Věnujeme se i teorii, vyhodnocování provozních nákladů staveb a tím, 
že navrhujeme i řešení nedostatků. Začíná to být docela zajímavý 
segment práce a je to perfektní zdroj informací pro projektování. 
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T R A N S F O R M Á C I A 
A R C H E T Y P U

Ak máme nakresliť piktogram rodinného domu, neváhame: 
hranol „so sedlovou strechou“ je samozrejmá a zrozumiteľná 
odpoveď. Dom takéhoto „archetypálneho“ tvaru je rovnako 
samozrejmým riešením, niekedy elegantným, častejšie 
fádnym. Tie elegantné riešenia spravidla pracujú s čistotou 
základných geometrických foriem, s netradičnými materiálmi 
či kontextami. 

Rodinný dom v Borinke má ambíciu zaujať aj bez plechových 
obkladov stien či pestrých náterov, uprednostňuje dynamickú 
kompozíciu hmôt bez negácie tradičnej formy. Namiesto 
popretia ju len „mierne“ upravuje, transformuje 
lichobežníkovým pôdorysom či klesajúcim hrebeňom sedlovej 
strechy. Jasné geometrické tvary podčiarkuje biela omietka, 
horizontalitu zdôrazňujúce okná majú tiež ďaleko 
od tuctovosti. Nepravidelný pôdorys má zámienku aj 
v nepravidelnom tvare pozemku, stavba (s pristavanou 
garážou) sčasti kopíruje jeho hranicu. Dramaticky dynamická 
či vcelku pokojná kompozícia – podľa toho, odkiaľ sa práve 
na dom pozeráme – je podčiarkovaná dvoma pergolami, 
tá na východe je konvenčne podopretá dvojicou stĺpov, tá 
na juhu odvážne vyčnieva nad terasu obklopenú hladinou 
jazierka. 

Exteriér tohto domu je neprehliadnuteľný, rovnako zaujímavé 
je však aj jeho priestorové usporiadanie. Hlavný obytný 
priestor na výšku dvoch podlaží je predelený galériou, 
ktorá „delí“ aj veľké južne orientované okno a pokračuje 
v exteriéri ako konštrukčne obdobná konzola južnej pergoly. 
Veľkorysý svetlý priestor slúži ako obývačka, jedáleň 
i dizajnovo náročná kuchyňa. Nie je preplnený nábytkom, 
v stene pod schodmi galérie ukrýva „multimediálne centrum“ 
– hifi aparatúru a krb. 

Dom je vlastne prízemný, všetky dôležité priestory sú „dole“ 
– spálňa, dve detské izby, pracovňa, kúpeľne... V spálni zaujme 
výhľad na jazierko cez nízke okno s nízkym parapetom, každá 
miestnosť má svoju atmosféru. Na poschodí je okrem galérie 
len knižnica či herňa (podľa toho, kto tam príde) a rozľahlý 
rôzne využiteľný podstrešný priestor. 

Tento dom nesporne zaujme dynamickým tvaroslovím 
i presvedčivým priestorovým konceptom, mňa však zaujal 
aj tým, že ide o „zelenú“ architektúru, energeticky úspornú 
a využívajúcu prírodné materiály. Začnime tou energetickou 
úspornosťou: dosiahnutie (aspoň) štandardu pasívneho domu 
je pri „udržateľnej“ architektúre samozrejmosťou, 
pod strechou je vetracia jednotka so spätným získavaním 
tepla a akumulačná nádrž teplovodných solárnych kolektorov, 
hlavným zdrojom tepla na vykurovanie je krb. V „technickej 
miestnosti“ veľa techniky nenájdeme, len server „inteligentnej 
elektroinštalácie“ a menič pre napojenie fotovoltických 
kolektorov do elektrickej siete – efektívny dom veľa techniky 
nepotrebuje (našťastie je tento priestor využiteľný aj ako 
práčovňa). 

Pokiaľ ide o konštrukčné riešenie, dom je jednoduchou 
„stĺpikovou“ drevostavbou s tepelnými izoláciami 
z rozvlákneného dreva (parobrzdu tvoria OSB-dosky 
s prelepenými stykmi, zabezpečujúc aj veľmi dobrú 
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neprievzdušnosť pod 0,4 h-1). Vnútorný obklad panelmi 
z lisovanej slamy prispieva k zlepšeniu tepelnej stability domu, 
tej však (a aj vlhkostnej stabilite) viac pomáha výplň 
vnútorných stien z nepálených tehál. Drevené trámové stropy 
sú dizajnovo zaujímavým prvkom interiéru podobne ako 
atypické zárubne, drevené „pasívnodomové“ okná s trojsklom 
sú pre takýto dom prirodzenou voľbou. Za zmienku stojí 
aj založenie stavby na zdola izolovanej doske v podmienkach 
veľmi vysokej hladiny spodnej vody (totožnej s hladinou 
jazierka) a v neposlednom rade extenzívna vegetačná strecha 
– na nej sa však zeleň musí podeliť o priestor s fotovoltickými 
aj termickými slnečnými kolektormi. 

Architekti Helena Boráková a Dalibor Borák týmto domom 
dokázali, že aj tradičný dom môže byť moderný, že „zelená“ 
architektúra nie je návratom do jaskýň a energetická 
úspornosť nevedie k „nízkoenergetickej škatuli“. Aby to 
dokázali, potrebovali podporu investora – ten aj vďaka 
skúsenostiam a inšpiráciám zo zahraničia zvolil riešenie, 
ktoré ponúka skutočne zdravé a komfortné bývanie. Snáď 
táto stavba prispeje k tomu, aby sme dosť inšpirácií 
nachádzali aj doma... 

Henrich Pifko
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