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V E R B A  D O C E N T ,  
E X E M P L A  T R A H U N T

Autorizovaní architekti majú v knižni-
ci Rukoväť udržateľnej architektúry
a český Manuál energeticky úsporné
architektury je možné stiahnuť zo strá-
nok SFŽP. Ale na kvalite našich stavieb
sa to príliš neprejavuje, ukážok skutoč-
ne efektívnej architektúry medzi väčší-
mi stavbami veľa nenájdeme (aj tie me-
dializované „zelené“ z tohto hľadiska
ukážkovými nie sú), o realizovaných
pilotných projektoch s veľkou štátnou
podporou sa nie bez dôvodu taktne
mlčí. Príťažlivosť príkladov výrazovo 
aj technicky kvalitnej architektúry nám
tu chýba a pri nezáujme developerov,
obmedzeniach verejných investorov
a dnes už nulovej podpore štátu sa ich
tu asi ani tak skoro nedočkáme, aj keď
pár budov či súborov naznačuje isté
ambície v tomto smere. 

Slová poučujú, príklady priťahujú. Toto Senecovi pripisované latinské úslovie mi napadlo 
pri úvahách, čo napísať o energeticky efektívnej architektúre. Poučení sme snáď dostatočne,
zelenosť (udržateľnosť, efektívnosť) stavieb už nie je technickým problémom a vedomosti
z tejto oblasti už nie sú úzkym profilom, väčšina projektantov aspoň tuší, o čom je smernica
EPBD-II či aké sú od januára požiadavky aktualizovanej tepelnotechnickej normy. 

2 – Energeticky pasívna bytová vila Pod Altánem v Prahe – Strašniciach, autor a foto: A. Brotánek 

1 – ZUŠ v Holicích je energeticky úsporné riešenie za cenu bežnej stavby, autor a vizualizácia: D. Borák
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Príklady od susedov 
Ale ak niet dosť príťažlivých príkla-

dov u nás, môžeme sa pozrieť k suse-
dom. V Čechách stojí za zmienku naprí-
klad školiace stredisko Intoza (Radim
Václavík), bytový dom Pod altánem
(Aleš Brotánek) či rozostavaná základná
umelecká škola Holice (Dalibor Borák),
ktorá dokazuje reálnosť energeticky
efektívnej (a zároveň efektnej) „verej-
nej“ architektúry v obdobných pod-
mienkach, aké máme na Slovensku. 

Z množstva rakúskych príkladov
ťažko vyberať, energeticky úsporná
výstavba je tu vlastne štandardom. Inde
v tomto čísle nájdete viedenskú centrá-
lu Raiffeisenbank, v Linzi ma zaujala

budova Power Tower (Weber/Hofer),
v Innsbrucku obytný súbor Lodenareal
(Architekturwerkstatt din a4). 

Zaujímavé príklady 
realizácií škôl 

Ešte zaujímavejšie inšpirácie však
môžeme nájsť v Nemecku – obzvlášť
ma zaujalo, ako k problematike energe-
tickej úspornosti a ochrane klímy pri-
stupujú vo Frankfurte nad Mohanom.
Základom tam bola jedna základná
škola, zrealizovaná na frankfurtskom
predmestí Riedberg (4a Architekten)
v roku 2004 – porovnanie nákladov na
dosiahnutie štandardu pasívneho domu
s reálne dosahovanými úsporami ener-

gie viedlo frankfurtských radných
k uzneseniu, že všetky nové stavby
z mestských peňazí musia dosahovať
tento stupeň energetickej efektívnosti.
Výsledkom je množstvo zaujímavých
verejných budov vo Frankfurte – všim-
nime si spomedzi nich niekoľko ďal-
ších škôl. 

Michael-Grzimek-Schule ma zaujala
tým že získala frankfurtskú cenu Green
Building Award 2011. 

Architekt Juri Troy poňal prístavbu
malej predmestskej školy ako sociálne
a kultúrne jadro neďalekých nových
štvrtí s rôznorodou ponukou vonkajších
aj vnútorných priestorov. Použitím dreva
a zelene, ako aj otvorením tried do vnú-
torných dvorov, podčiarkol vzťah k prí-
rode, verejnosti mimo vyučovacích ho-
dín slúži športová hala s podzemným
šatňovým traktom, ihriská aj dvor.
Dispozičným ťažiskom je komunikačný
blok so vstupom a mediatékou, železo-
betónovú konštrukciu oplášťujú veľmi
dobre izolované drevené panely
z miestnych zdrojov. Za zmienku stojí
využitie striech a vytváranie priestoru
pre moderné formy výučby, kvalita
vnútorného prostredia (dobré vetranie,
akustika, obojstranné osvetlenie tried)
je samozrejmosťou rovnako ako dosiah-
nutie štandardu pasívneho domu. 

Komplex školy, škôlky
a športovej haly 

Tieto parametre dosahuje aj Valentin-
Segner-Schule (Baufrösche Architekten)
v novej štvrti na severovýchode mesta.
Kompozícia školy, škôlky a športovej
haly okolo spoločného dvora pôsobí
jednotne napriek výrazovému kontrastu
jednotlivých budov a rôznorodosti po-
užitých materiálov (omietka, gabiony

4 – Power Tower v Linci – energeticky úsporné sídlo energetickej spoločnosti, foto: H. Pifko; 5 – Innsbrucký Lodenareal je príkladom úsporného
obytného súboru, foto: Petrovac – WMC

3 – Forma budovy Intoza vyplynula z optimalizácie tvaru a zasklení, autor a foto: R. Václavík 

4

3

5



Ú S P O R A  E N E R G I Í

14 ES 9/2013

s miestnym kameňom, drevený obklad).
V škole dominuje cez strechu presvet-
lená hala, cez tri podlažia okolo jadra
z červeného pohľadového betónu. Špor-
tová hala je z kompozičných dôvodov
čiastočne zapustená do zeme, exterié-
rové športoviská sú na jej streche. Zaují-
mavá je možnosť prirodzeného nočného
prevetrávania v teplých mesiacoch – aj
tento prístup prispieva k vysokej ener-
getickej efektívnosti pri zachovaní
maximálneho komfortu. 

Škôlka Eulenberg (dirsch.federle_
architekten) optimálne využíva skromný
pozemok, vnútorné priestory odrážajú
potreby rôznych vekových skupín, veľ-
korysé zasklené steny prepájajú inte-
riér s exteriérom a zároveň využívajú
energiu slnka – to podčiarkuje aj sko-
senie ostení a nadpražia. Relatívna čle-
nitosť hmoty tu nie ja na prekážku do-
siahnutia vysokej energetickej hospo-
dárnosti. 

Rekonštrukcia aj prístavba 
Rekonštrukcia a prístavba „školskej

družiny“ pri Käthe-Kollwitz-Schule
(AS&P) využíva dve historické budovy
spojené drevom obloženým komuni-

kačným traktom – prvá z nich dostala
bežný kontaktný tepelnoizolačný
systém, druhá má minerálny izolačný
systém zvnútra stien z režného muriva.
Vidíme, že ochrana výrazových hodnôt
tradičnej architektúry sa nevylučuje
s modernosťou a energetickou úspor-
nosťou. Dokonca aj typové školské
telocvične (D’Inka Scheible Hoffman)
sa vo Frankfurte realizujú v štandarde
pasívneho domu – jedna z nich je pri
Ebelfeld-Schule. 

Rovnaký prístup aj pri ďalších
budovách 

Podobných príkladov školských bu-
dov by sme v tomto nemeckom meste
našli len za uplynulé tri roky viac než
dva tucty – nielen novostavby, ale aj
prístavby s obdobnými parametrami
a rekonštrukcie, ktoré skutočne priná-
šajú novú kvalitu. Ale rovnaký prístup
ako pri školách sa tu uplatňuje aj pri
administratívnych, obchodných či obyt-
ných budovách, ktoré sa realizujú za
finančnej spoluúčasti mesta. Za všetky
by som spomenul prestavbu električ-
kového depa Camp Bornheim (Stefan
Forster, AS&P, Hoechstetter und Partner)

– v čase vzniku najväčší obytný súbor
v štandarde PD v Nemecku (14 000 m2).
V jeho vnútroblokových priestoroch za-
ujmú privátne predzáhradky, námestiu
štvrte dominuje tržnica prestavaná
z vozovne – napriek zachovaniu histo-
rickej konštrukcie a rešpektu k jej výra-
zu je veľmi dobre tepelne izolovaná. 

Vidíme, že mesto Frankfurt má v tejto
oblasti veľmi systematický prístup, kto-
rý vychádza z jeho koncepcie efektív-
nosti a ochrany klímy. Táto koncepcia
zahŕňa balíky opatrení na úsporu elek-
triny a podporu sanácií v domácnostiach
aj vo verejnom sektore a nadväzuje na
ňu štyridsaťstranová záväzná Smernica
pre hospodárnu výstavbu, ktorá (popri
vysokých požiadavkách na kvalitu vnú-
torného prostredia) pre nové budovy
vyžaduje štandard pasívneho domu
alebo, ak to z vážnych dôvodov nie je
možné, aspoň o 30 % lepšiu energetic-
kú hospodárnosť, než žiada aktuálna
norma. 

Z Frankfurtu nad Mohanom si mô-
žeme vziať príklad, výsledky prístupu
mesta sú veľmi realistickou ukážkou
spojenia architektonických kvalít
s energetickou efektívnosťou. 

6 – Základná škola v Riedbergu bola priekopníkom energeticky efektívnej výstavby vo Frankfurte, foto: H. Pifko; 7 – Michael-Grzimek-Schule je
charakterizovaná dreveným obkladom, foto: H. Pifko

8, 9 – Areál Valentin-Segner-Schule zahŕňa aj škôlku a telocvičňu, foto: H. Pifko
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Nové prístupy naznačené 
už v projektoch 

Hľadanie nových estetických paradi-
giem úspornej architektúry je ešte len
v počiatkoch, možný vývoj naznačujú
projekty či realizácie v rôznych súťa-
žiach. Spomeňme z nich aspoň Xellou
organizovanú Zero-Challenge Award 
či na realizované stavby zameranú Pas-
sive House Architecture Award – jej 
2. ročník má uzávierku koncom septem-
bra. Pozrime si pár ocenených stavieb
z jej 1. ročníka – ich spoločným meno-
vateľom je dosiahnutie štandardu pasív-
neho domu. Všetky ukazujú, že energe-
ticky úsporná výstavba núka architek-
tom viac tvorivej slobody než obme-
dzení. 

Víťazný projekt bytovej vily v Liebe-
felde (Halle 58 Architects) je charakte-
rizovaný transparentnosťou pripomí-
najúcou klasikov funkcionalizmu, ale
(napriek veľkorysým zaskleniam) bez
energetickej pažravosti ich stavieb.
Triezvu formu oživujú žalúzie na hrane
balkóna, terasy poskytujú privátnejšie
vonkajšie obytné prostredie než spo-
ločná záhrada. Drevená konštrukcia
domu a všetka spotrebovávaná energia

z obnoviteľných zdrojov (fotovoltika
a peletkový kotol) charakterizujú túto
skutočne zelenú stavbu. 

Administratívna a obytná budova
v Kaseli (Stein + Hemmes Architekten)
je organicky začlenená do zástavby
vidieckeho charakteru, citujúc regionál-
nu architektúru aj moderný minimaliz-
mus. Jej charakteristiku dopĺňa využitie
prírodných materiálov, fotovoltika, vege-
tačná strecha... 

Dva bytové domy na Erdmannstrasse
v Hamburgu (Huke-Schubert Berge Ar-
chitekten) sú integrované do hustej blo-
kovej zástavby a ponúkajú veľmi príjem-
né obytné prostredie s dvormi. K bytom
patriace lodžie a terasy dynamizujú
fasádu, no nevytvárajú tepelné mosty. 

Ako ochutnávka výsledkov tejto sú-
ťaže to snáď stačí (medzi ocenenými
riešeniami však boli aj už spomenuté
frankfurtské telocvične a Lodenareal
v Innsbrucku) a verím, že tých pár ob-
rázkov presvedčivo dokázalo, že ener-
geticky efektívna architektúra nemusí
byť „nízkoenergetická škatuľa“. 

Osobitné závery z tejto prehliadky
zaujímavých úsporných stavieb netreba

robiť, úlohou viac-menej náhodne vybra-
ných príkladov bolo inšpirovať a pritiah-
nuť k záujmu o efektívnu architektúru
prv, než nás k tomu donúti sprísňujúca
sa legislatíva, a ukázať možnosti, ktoré
má v tomto smere samospráva a štát.
Snáď aj pre ich predstaviteľov bude
tento príspevok inšpirujúci... 

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.,
Fakulta architektúry STU v Bratislave 

Zdroje: 
1) Leitlinien zum wirtschaftlichen

Bauen 2013. Hochbauamt Stadt
Frankfurt am Mein, 2013 

2) Energie- und Klimaschutzkonzept.
Stadt Frankfurt am Mein, 2008 

3) Green Building Award 2011. Energie-
referat Stadt Frankfurt am Mein, 2012 

4) Jahresbericht 2010 – 2012. Hochbau-
amt Stadt Frankfurt am Mein, 2013 

5) 1st Passive House Architecture
Award – the Finalists. PHI Darmstadt,
2013 

6) Passive House Buildings. www.pas-
sivhausprojekte.de, 30. 8. 2013

10 – Bytová vila v Liebefelde je obzvlášť atraktívna vo večerných hodinách, foto: P. Schürch, Halle 58 Architects; 11 – Rodinný dom s ateliérom
v Kaseli spája minimalistické prístupy s regionalizmom, foto: Stein und Hemmes Architects, Kasel

12 – Škôlka Eulenberg formou naznačuje využitie Slnka, foto: H. Pifko; 13 – Typová školská telocvičňa v štandarde PD pri Ebelfeld-Schule, 
foto: Hochbauamt Frankfurt 
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