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Ľudia u nás si pojem zelené fa-
sády spoja skôr s farbou ako 
s rastlinami na budove. Na Slo-
vensku je ich ako šafranu, ale 
aký je trend v okolitých kraji-
nách?

Dnes už sú zelené fasády na-
toľko rozšírené, že možno ho-
voriť viac o štandardizovanom 
riešení než o módnom výstrel-
ku. Je to prirodzený a očaká-
vaný vývoj. V čase, keď krajiny 
sledujú jednotný cieľ dosiahnuť 
uhlíkovú neutralitu, predstavu-
jú zelené fasády riešenie, ktoré 
je skutočne zelené nielen v do-
slovnom, ale aj v prenesenom 
zmysle slova. K otázke trendov 
– čoraz častejšie sa stretávame 
s hybridnými systémami kom-
binujúcimi zelené fasády a živé 
steny, ako aj s použitím nových, 
patentovaných a ľahko recyklo-
vateľných materiálov určených 
pre „kostru“ projektu. 

V ktorej krajine Európskej 
únie majú s takýmito projekt-
mi najviac skúseností?

Dnes už zďaleka nie je ta-
ké jednoznačné, že prím dr-
žia škandinávske krajiny, prie-
kopníci v sofistikovaných rie-
šeniach pre zelené fasády. Stále 
je tam istá paralela medzi reb-
ríčkom najudržateľnejších kra-
jín a počtom zaujímavých pro-
jektov. Realizácie sú však najmä 
vizitkou zručnosti konkrétnych 
architektonických ateliérov, 
a tie možno nájsť všade vo sve-
te. Zaujímavosťou je, že v reb-
ríčku top desať krajín  – lídrov 
v inovatívnych riešeniach trvalo 

udržateľnej architektúry s ozna-
čením LEED (Leadership in 
Energy and Environmental De-
sign), nájdeme iba dve krajiny 
Európskej únie, sú to Nemecko 
a Španielsko. 

Do akej miery ovplyvňujú kli-
matické podmienky toho-kto-
rého mesta možnosti realizo-
vať zelené fasády? Logicky by 
sme mohli predpokladať, že 
Slovensko je na tom v porovna-
ní s krajinami na juhu Európy 
v horšej pozícii.

Pri navrhovaní systému zele-
ných fasád je v prvom rade dôle-
žité mať na zreteli klimatické li-
mity danej lokality – vypracovať 
analýzu, aké sú priemerné ta-
mojšie teploty, aj zaznamenané 
teplotné rekordy, aká je miera 
vystavenia vegetácie slnečnému 
žiareniu a vetru, aj celková vlh-
kosť vzduchu. Z viacerých štú-
dií vyplýva, že tomuto typu udr-
žateľnej architektúry sa najviac 
darí v suchých a teplých oblas-
tiach, kde sa aj inštalácia uka-
zuje ako najefektívnejšia. Po-
rovnávacie merania ukázali, že 
zatiaľ čo v Madride boli ener-
getické úspory takmer 30-per-
centné, vo Vancouveri to bolo 
len deväť percent. Najväčšia ži-
vá stena Európy sa v súčasnos-
ti buduje v londýnskom Cityca-
pe House, v meste, ktoré má ďa-
leko od ideálnej klíme na tento 
typ projektu. 

Čo teda rozhoduje?
Súčasné technologické mož-

nosti nijako nebránia realizácii 
zelených fasád v náročnejších 
klimatických podmienkach. Pa-
nely možno mimo sezóny naprí-
klad rozložiť alebo dočasne po-
kryť ochranným protimrazo-

vým krytom, vhodne zvolený 
typ rastlinstva tiež pomôže 
kompenzovať zdanlivý klima-
tický hendikep. Nie je to preto 
o „horších“ pozíciách, skôr o dô-
kladnej príprave a realizácii. 
Pre krajiny južnej Európy môže 
byť problematickou vysoká vlh-
kosť vzduchu. Ťažko teda pau-
šalizovať, že by sa im tam zele-
né fasády stavali ľahšie. 

 Niektorí odborníci upozorni-
li, že práve veľmi atraktívne 
projekty s množstvom zelene 
na terasách, balkónoch či lo-
džiách sú náročné na údržbu, 
čo predražuje prevádzku bu-
dovy. Aké sú možnosti „zazele-
niť“ domy?

Neexistuje „bezúdržbová ze-
leň“. Každé riešenie vyžadu-
je aspoň minimálne opatrenia, 
no výrazná pridaná hodnota vo 
forme vysokej kvality obytné-
ho či pracovného prostredia je 
v podstate nevyčísliteľná a ne-
porovnateľná s vloženou in-
vestíciou. Aplikácií zazelenenia 
je naozaj mnoho. Od vertikál-
nych a horizontálnych riešení 
fasád a strešných rovín, kom-
plexných návrhov komunitných 
záhrad po individuálne atypic-
ké prípady. Veľmi dôležité je už 
pri tvorbe konceptu budovy rie-
šiť principiálne zákonitosti sta-
tiky a stavebnej fyziky, ktoré 
so „zeleným dizajnom“ nevy-
hnutne súvisia. Vždy pracuje-
me s kontextuálnymi faktormi 
lokality. Často na prvý pohľad 
veľmi sofistikované riešenia sú 
vo svojej podstate veľmi jedno-
duché, ale dôležité je vyladiť 
všetky vstupné a následne pre-
vádzkové dáta. Administratív-
ne budovy aj obytné komplexy 
ponúkajú širokú škálu uplatne-
nia zelených riešení. V kombi-
nácii s obnoviteľnými zdrojmi 
energie umožňujú zrealizovať 
naozaj energeticky efektívnu 
budovu, v ktorej sa jednotlivé 
systémy navzájom dopĺňajú či 
podporujú. 

Vy ste sa rozhodli pre vlastné 
riešenie pri zdvojenej fasáde, 

aby nebolo potrebné chladiť 
ani dokurovať kvôli rastlinám.  
Ako hodnotíte skúsenosti, kto-
ré priniesol patentovaný za-
sklený fasádny systém s bio-
mikroklímou?

Skúsenosti sú v tomto prípa-
de kľúčové slovo. Tým, že Wal-
lenrod bol so svojou patento-
vanou zelenou fasádou v čase 
konštrukcie projektu celoslo-
venský unikát, museli sme sa 
spoľahnúť na vlastné know-
-how. Nemali sme nijaký pre-
cedens a dlho trvalo, kým sme 
vôbec našli záhradníkov, kto-
rí mali odvahu pustiť sa do nie-
čoho celkom nového a nepo-
znaného. S odstupom času to 
považujeme za veľký úspech. 
Za tie roky sme vychytali veľa 

drobností, no celkovo môžeme 
zhodnotiť, že benefity bohato 
prevážili nad všetkými staros-
ťami. Okrem zjavného atmosfé-
rického benefitu je výhodou aj 
tienenie. V lete sa rastlinstvo 
zahusťuje a v zime zas prestri-
háva, čiže slnko môže ísť ľahko 
dnu. Ani údržba nie je taká ná-
ročná, ako sme si pôvodne mys-
leli. Odborníci nám to chodia 
ošetrovať dvakrát do roka, na 
jar a na jeseň. Prevádzkové ná-
klady sú porovnateľné, ako má 
hociktorá iná kancelárska bu-
dova, alebo ešte nižšie. Spätná 
väzba od našich nájomníkov je 
vynikajúca. Je to krásny pocit, 
keď sedíte v náprotivnej reštau-
rácii a sledujete, ako niekto ide 
okolo a fasáda ho tak zaujme, 
že na ňu vyslovene zíza alebo 
si ju fotí. To je pre nás najlepšia 
satisfakcia.

Plánujete ďalšie projekty so 
zelenými fasádami či s iným 
uplatnením zelene priamo na 
budove?

V projekte Kolísky sme na fa-
sádu umiestnili „zelené boxy“, 
ktoré chránia balkóny pred pre-
hriatím a vytvárajú tak priazni-
vú klímu pre pobyt v exteriéri aj 
počas výrazne teplých slnečných 
dní. Zároveň zatieňujú interiéry 
a znižujú tak energetickú nároč-
nosť na chladenie bytov. Projekt 
Rezidencia Sokolská aplikoval 
tento princíp osadením stromov 
na strešné terasy jednotlivých 
bytov. V lete vyvárajú prirodze-
ný tieň a v zimnom období do-
voľujú slnečným lúčom prenik-
núť do hĺbky interiéru. Veríme, 
že projekt Čerešne prinesie nové 

aplikácie, ktoré aktuálne testuje-
me tak v interiéroch, ako aj v ex-
teriérovom priestore. Radi by 
sme obohatili mestské prostre-
die o zelené riešenia, ktoré mô-
žu priniesť napríklad viac kyslí-
ka ako samotná zeleň. 

Aké riešenia môžu zlepšiť 
a ochladiť mestské prostredie 
v starej zástavbe či pri realizá-
cii nových projektov?

Tie najefektívnejšie rieše-
nia sú dobre známe a dostup-
né. Jeden štvormetrový strom 
zabezpečuje až šesť kilowattov 
chladiaceho výkonu, čo je ek-
vivalent dvoch bytových klima-
tizačných jednotiek. Pre každé-
ho zodpovedného developera by 
preto mala byť výsadba zelene 
jednou z top priorít. Prihliada-
me na to aj v našich projektoch 
a Čerešne fine living budú mať 
areál, kde nájdete tisíce štvorco-
vých metrov zelene. 

K technologicky pokročilej-
ším riešeniam patrí použitie no-
vých „smart“ materiálov pri vý-
stavbe. V Japonsku napríklad 
vyvinuli patentovaný materiál 
BioSkin so schopnosťou ochla-
diť okolitý vzduch o 2 °C a po-
vrch budovy až o 12 °C. Veľ-
mi dobré výsledky vykazuje 
aj technologizácia prírodné-
ho elementu, konkrétne pou-
žitie mikrorias pri výstavbe. 
To je metóda, s ktorou sa ak-
tuálne „hráme“ aj my v spolu-
práci s odborníkmi z pražskej 
UMPRUM. Spoločne uvažujeme, 
ako mikroriasy čo najúčelnejšie 
a zároveň esteticky implemento-
vať do budúcich, ale aj už exis-
tujúcich projektov. 

Marta Svítková ©hn

marta.svitkova@mafraslovakia.sk

ROZHOVOR
Pre každého zodpovedného developera by mala 
byť výsadba zelene jednou z top priorít, tvrdí 
Tomáš Šebo, spolumajiteľ a zakladateľ ITB 
Development a architektonickej kancelárie 
Architekti Šebo/Lichý.

Wallenrod bol so svojou patentovanou zelenou fasádou v čase konštrukcie projektu celoslovenský unikát.  SNÍMKA: ITB DEVELOPMENT

Mestské
prostredie si pýta 
zelené fasády 

Administratívne 
budovy aj obytné 

komplexy ponúkajú 
širokú škálu 

uplatnenia zelených 
riešení. 

Bratislava – Otázka, ako v no-
vom roku stavať efektívne 
a splniť nové legislatívne po-
žiadavky, zaujíma mnohých 
stavebníkov. Všetky budovy, na 
ktoré je podaná žiadosť o sta-
vebné povolenie po 31. decem-
bri 2020, už musia spĺňať štan-
dard takmer nulového domu 
– energetickú triedu A0. Každý, 
kto sa práve rozhodol postaviť 
si vlastný rodinný dom, preto 
musí dôkladne zvážiť, akým 
spôsobom dosiahnuť splnenie 
kritérií takmer nulovej potreby 
energie. Pri navrhovaní domov 
v energetickej triede A0 treba 
myslieť na mnohé aspekty, kto-
ré môžu minimalizovať tepelné 
straty a v maximálnej miere 
využiť zisky.

Najdôležitejšie vlastnosti
Najdôležitejšími sú tepelno-
izolačné vlastnosti konštrukcií 
tvoriacich obálku budovy, 
vhodný tvar budovy, vhodná 
orientácia na svetové strany 
a spôsob vetrania. „Všetky tieto 
faktory treba hodnotiť komplex-

ne a pri návrhu zohľadňovať ich 
dosah na celkovú energetickú 
bilanciu,“ hovorí Martin Mihál, 
predseda Združenia výrobcov 
murovacích materiálov. Zdôraz-
ňuje, že pri použití vhodných 
materiálov netreba viac zatep-
ľovať. To by len zbytočne mohlo 
zvýšiť náklady na celú stavbu. 
Moderné murovacie materiály 
umožňujú navrhnúť takéto do-
my bez dodatočného zateplenia 
či zväčšovania hrúbky steny 
alebo neprimeraného pretechni-
zovania domu. 

„V snahe dosiahnuť potrebné 
tepelnoizolačné vlastnosti kon-
štrukcií je vhodné voliť postupy, 
ktoré zbytočne nekomplikujú 
realizáciu domu. Aj s jednovrst-
vovou obvodovou stenou sa mô-
že dostať dom do štandardu A0, 
pokiaľ dosahuje požadované pa-
rametre. 

Pri návrhu tvaru treba dob-
re zvážiť zložité tvary a výstup-
ky, ktoré často vedú k zloži-
tým detailom a výrazným tepel-
ným stratám, čo zvyšuje potrebu 
energie na vykurovanie,“ dodáva 

podpredseda združenia Gabriel 
Szöllösi.

Bungalov má nevýhody
Aj keď sa to nemusí zdať, z hľa-
diska energetickej efektívnosti 

zákazníkmi obľúbený bunga-
lov ťahá za kratší koniec. Pri 
návrhu domu v triede A0 je 
dôležité zvážiť aj tvar domu, 
pretože bungalov v porovnaní 
s dvojpodlažným domom ťažšie 

dosiahne štandardy takmer nu-
lového domu. Napríklad pri mo-
delovom bungalove s faktorom 
tvaru 0,99 použitie plynového 
kotla na vykurovanie a prípravu 
teplej vody nestačí. Musí byť do-
plnený kozubom či rekuperač-
nou jednotkou a fototermickými 
kolektormi. Tepelné čerpadlo by 
však v prípade bungalova mohlo 
zabezpečiť, že sa dom dostane 
do triedy A0. „Následkom ne-
priaznivejšieho faktora tvaru 
má bungalov vyššiu potrebu 
energie na vykurovanie. Na 
dosiahnutie triedy A0 je preto 
potrebné využívať vo zvýšenej 
miere obnoviteľné zdroje ener-
gie,“ spresňuje Martin Mihál.

Dvojpodlažný dom aj bez 
rekuperácie
V prípade dvojpodlažného 
domu (s faktorom tvaru 0,72) 
netreba navrhovať toľko tech-
nických zariadení ako pri bun-
galove, aby sa znížila potreba 
primárnej energie pod hraničnú 
hodnotu triedy A0 (54 kWh/
m2rok). „Pri správnom návrhu 

obálky budovy a jej vhodnej 
orientácii je možné dosiahnuť 
úroveň A0 aj bez rekuperácie, 
a to práve vďaka priaznivejšie-
mu faktoru tvaru,“ konštatuje 
predseda združenia. Aby sa fi-
nálne zlepšila hodnota primár-
nej energie, stačilo by použiť už 
len malý doplnkový zdroj vyu-
žívajúci obnoviteľné energie. 

Nové materiály
Moderné murovacie materiály 
prešli v posledných rokoch vý-
razným kvalitatívnym vývojom. 
Majú 10-krát lepšie tepelno-
izolačné vlastnosti ako pred 40 
rokmi. Vďaka nim je možné po-
staviť dom aj v tých najprísnej-
ších energetických kategóriách. 

„Naším hlavným cieľom je, 
aby stavebníci na Slovensku 
mohli aj naďalej stavať s maxi-
málnym využitím všetkých vý-
hod moderných murovacích ma-
teriálov. Pre našu geografickú 
oblasť sú typické a považujeme 
ich za najvhodnejšie na stavbu 
domu,“ uzatvára Gabriel Szöllö-
si.  (MSA)

MATERIÁLY

Aj rodinné domy sa už môžu stavať len takmer ako nulové

Pri správnom návrhu  dvojpodlažného domu je možné dosiahnuť úroveň A0 aj bez 
rekuperácie.  SNÍMKA: DREAMSTIME


