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4.1 ÚVOD 

Hlavnou zložkou každej stavebnej konštrukcie je stavebný materiál. Stavebná prax vždy 

zápasí s vhodnými stavebnými materiálmi z rôznych uhlov pohľadu. V poslednej dobe sa 

tradičné parametre týkajúce sa funkcie a návrhu čoraz viac dopĺňajú o faktory súvisiace s 

udržateľnosťou. Sprístupnili sa rôzne nástroje na aplikáciu týchto nových stratégií, no zásadná 

zmena metodiky hodnotenia sa v blízkej dobe neočakáva. Boli stanovené zásady skúmania 

vplyvu stavebných materiálov na životné prostredie. Budúca architektúra by mala byť 

založená na architektúre klímy a ekologického rešpektu. Udržateľnosť je založená na troch 

aspektoch: konzistentnosť, dostatočnosť a efektívnosť. Konzistencia predstavuje metódu 

navrhovania, ktorá využíva technológie, ktoré sú kompatibilné s prírodou/ekosystémami bez 

toho, aby ich ničilo. Inžinier môže stanoviť priority v rámci koncepcie efektívnosti 

(produktivita zdrojov) aj koncepcie dostatočnosti (zníženie spotreby zdrojov) (obr. 1.). Úloha 

výberu materiálov je základná zručnosť, ktorú si inžinieri musia plne osvojiť. 

 

 

Obrázok 1 - Aspekty návrhu budovy šetriacej zdroje s ohľadom na rôzne mierky. Zdroj: El khouli et. al.  

 

4.2 UDRŽATEĽNÉ KONŠTRUKCIE 

V súčasnosti majú zelené stavby korene v ropných krízach v 70. rokoch. Odvtedy došlo k 

hlavnému posunu smerom k úspore energie, energetickej účinnosti a využívaniu 

alternatívnych zdrojov energie. Miestny nedostatok vody podnietil vývoj dizajnu, ktorý viac 

zohľadňuje vodu. Kvalita vnútorného ovzdušia (IAQ), syndróm chorých budov a kontaminácia 

podzemných vôd nás prinútili odstrániť toxické látky z našich vnútorných priestorov a kriticky 

prehodnotiť používanie chemikálií. Predpokladá sa, že všetky tieto problémy sú v udržateľnej 

architektúre budov vzájomne prepojené. 
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Cieľom udržateľnej zelenej architektúry je implementovať koncepciu výstavby integrovanú s 

prírodou a jej základnými princípmi. Definícia trvalej udržateľnosti v stavebníctve určuje 

hlavnú požiadavku: 

● Zanechanie budov s dostatočnou hodnotou pre budúce generácie, ktoré môžu mať 

podobnú kvalitu života ako my. 

Tradičné kritériá v stavebnom sektore musia byť doplnené stanovením a implementáciou 

kritérií udržateľnosti v tejto kampani. 

Vo všeobecnosti trávime podstatnú časť svojho života v budovách. Z ich výstavby a 

intenzívneho využívania zdrojov (surovín a energie) vyplýva, že náš spôsob života ovplyvňuje 

bezprostredné aj širšie okolie a v dôsledku toho aj existujúci ekosystém. Novovybudované 

prostredie má zároveň silný vplyv na verejné zdravie a blahobyt. Tri environmentálne ciele 

zelenej budovy možno odvodiť z týchto vzájomných závislostí [1]: 

 

• ochrana verejného zdravia 

• ochrana ekosystémov 

• ochrana zdrojov 

 

Na základe týchto cieľov stavebný priemysel rozlišuje dve oblasti stavebná biológia a 

stavebná ekológia (obr. 2.). V biológii budovy je ako najdôležitejší faktor určený užívateľ a 

realizujú sa stratégie na hodnotenie napríklad vplyvu škodlivín na verejné zdravie a 

zabránenie využívaniu zdrojov znečisťujúcich látok v budove (vplyv budovy na obyvateľa). 

Hlavnou úlohou stavebného biológa je preto zlepšiť výkonnosť budov z hľadiska ich vplyvu na 

verejné zdravie prostredníctvom integrovaného prístupu k projektovaniu. Stavebná ekológia 

naopak posudzuje vplyv budov a stavebných materiálov na životné prostredie a vyvíja 

stratégie na minimalizáciu negatívnych vplyvov počas životného cyklu budovy (vplyv budovy 

na životné prostredie). Spoločným cieľom týchto dvoch oblastí je zachovanie prírodných 

zdrojov. 
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Obrázok 2 – Ciele a oblasti činnosti stavebnej biológie a stavebnej ekológie. Zdroj: El khouli et. al. 

 

 

Obrázok 3 - Ciele ochrany stavebnej biológie a stavebnej ekológie. Zdroj: El khouli et. al. 

Snahou je stanoviť kritériá udržateľnosti pre výstavbu, definovať problémy a princípy 

udržateľnej výstavby a vytvoriť model pre stavebný priemysel ako nástroj na pochopenie a 

hodnotenie alternatívnych prístupov k dosiahnutiu environmentálne vhodnejšieho 

stavebného prostredia. Tieto kritériá spájajú rozsiahle úsilie o zabezpečenie dobrej kvality 

vnútorného prostredia a elimináciu toxických látok z vonkajšieho prostredia budov (pesticídy, 

fungicídy, herbicídy, hnojivá) (obr. 4.). 

 

Obrázok 4 – Tradičné a udržateľné kritériá pre stavebné konštrukcie. Zdroj: El khouli et. al. 

Na začiatku je nastavenie hodnotiacich nástrojov nastavené v súlade s problematikou 

udržateľnej výstavby (obr. 5). 
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Obrázok 5 – Problémy udržateľnej výstavby. Zdroj: El khouli et. al. 

Dokonalosť návrhu na všetkých úrovniach je kľúčová z niekoľkých dôvodov. Po prvé, 

vytvorenie pasívnych vykurovacích, chladiacich a osvetľovacích systémov nemožno 

dosiahnuť bez dobrého dizajnu a adekvátnych nástrojov na jeho realizáciu. Po druhé, budovy 

a komunity musia byť dobre navrhnuté, aby prinútili obyvateľov ich udržiavať a starať sa o 

ne. Vyskytlo sa mnoho prípadov neúspešných komunít a budov, ktoré majú korene v zlom 

návrhu. 

Stavebné operácie spotrebúvajú energiu, vytvárajú značný hluk a môžu spôsobiť značné 

škody a vyprodukovať veľké množstvo odpadu. Zmeny v procese sú potrebné na ochranu 

životného prostredia počas týchto operácií. Prevádzka počas životného cyklu musí 

pokračovať v zámere návrhu, udržiavať výkonnosť systémov a renovovať a dovybavovať v 

rovnakom udržateľnom režime. Nakoniec, dekonštrukciou alebo demoláciou budovy, 

dúfame, že po mnohých rokoch používania, by mal vzniknúť zdroj materiálov pre novú 

výstavbu. To znamená, že materiály a produkty, ktoré boli použité pri vytváraní konštrukcie, 

boli vybrané buď na základe ich recyklovateľnosti alebo schopnosti kompostovať a vrátiť späť 

do zeme ako biomasu. V procese vytvárania trvalo udržateľného zastavaného prostredia 

musia byť pri výbere materiálov použité technické kritériá. 

 

Obrázok 6 – Technické kritériá pre výber materiálov. Zdroj El khouli et. al. 

Trvalo udržateľná výstavba poskytuje etickú a praktickú odpoveď na otázky vplyvu na životné 

prostredie a spotreby zdrojov. Predpoklady trvalej udržateľnosti zahŕňajú celý životný cyklus 

budovy a jej komponentov, od ťažby zdrojov až po likvidáciu na konci životnosti materiálov. 

Zohľadňujú sa podmienky a procesy v továrňach spolu so skutočným výkonom ich 
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vyrobených produktov v dokončenej budove. Návrh vysokovýkonných zelených budov sa 

spolieha na obnoviteľné zdroje pre energetické systémy; recyklácia a opätovné použitie vody 

a materiálov; integrácia pôvodných a prispôsobených druhov pre terénne úpravy; pasívne 

vykurovanie, chladenie a vetranie; a iné prístupy, ktoré minimalizujú vplyv na životné 

prostredie a spotrebu zdrojov. 

Princípy udržateľnej výstavby musia sledovať tri základné ciele: 

• Vyčerpanie zdrojov. 

• Zhoršovanie životného prostredia. 

• Vytvárať zdravé prostredie (vnútorné a vonkajšie prostredie). 

Zdroje na vytvorenie vybudovaného prostredia: 

• Energia 

• Voda 

• Materiály 

• Pozemok 

Princípy udržateľnej výstavby: 

• Znížiť spotrebu zdrojov. 

• Maximalizovanie zdroja opätovného použitia  

• Používanie recyklovateľných zdrojov. 

• Ochrana prírody. 

• Odstránenie toxicity. 

• Kalkulácia životného cyklu. 

• Zamerania sa na kvalitu. 

 

Obrázok 7 – Rámec pre udržateľnú výstavbu vyvinutý v roku 1994 CIB Task Group 16. 
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Obrázok 8 – Udržateľná stratégia v budovaní. Zdroj: www.constructiontuts.com/sustainable-construction 

 

 

4.3 UDRŽATEĽNÉ MATERIÁLY 

Udržateľnosť sa interpretuje rôznymi spôsobmi. Regionálne produkty, produkty vyrobené z 

obnoviteľných zdrojov, materiály s nízkym obsahom primárnej energie, extrémne trvanlivé 

produkty alebo produkty, ktoré sa obzvlášť ľahko recyklujú – to všetko sa predáva pod 

hlavičkou udržateľnosti. Stratégia využitia materiálov v procese výstavby skúma životný 

cyklus materiálov a budov jeden po druhom a zdôrazňuje základné stratégie na zlepšenie 

stavebnej biológie a aspektov súvisiacich s ekológiou. Pojem „trvalo udržateľné stavebné 

materiály“ možno interpretovať len ako „trvalo udržateľné využívanie stavebných 

materiálov“. O tom, či je výsledok udržateľný alebo nie, v tomto prípade nerozhoduje 

samotný stavebný materiál, ale koncept z hľadiska použitia. 

Pri vhodnom výbere materiálu by sa malo brať do úvahy množstvo faktorov vrátane vplyvu 

materiálu počas jeho životného cyklu (od ťažby surovín po použitie a potom po opätovné 

použitie, recykláciu alebo likvidáciu). Oblasti vplyvu, ktoré je potrebné zvážiť v každej fáze 

životného cyklu materiálu, zahŕňajú: 

• Energia potrebná na ťažbu, výrobu a dopravu. 

http://www.constructiontuts.com/sustainable-construction
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• Vyčerpanie prírodných zdrojov; znečistenie ovzdušia a vody; likvidácia 

nebezpečného a pevného odpadu. 

• Energetická výkonnosť počas životnosti a odolnosti. 

• Vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia; vystavenie užívateľa, výrobcu alebo 

inštalatéra škodlivým/toxickým látkam; odolnosť proti vlhkosti a plesniam; metódy 

čistenia a údržby. 

Vlastnosti, ktoré môžu mať typické zelené stavebné materiály a produkty, zahŕňajú: 

• Ľahko recyklovateľné alebo opätovne použiteľné, keď už nie sú potrebné. 

• Udržateľný zber z rýchlo obnoviteľných zdrojov, ako sú pravé linoleové podlahy, 

bambusové podlahy, vlnené koberce, slamník a bavlnená izolácia (vyrobená z džínsového 

odpadu); používanie rýchlych obnoviteľných zdrojov pomáha znižovať spotrebu a 

vyčerpanie obmedzených surovín. 

• Trvanlivosť. 

• Drevo alebo materiály na báze dreva, ktoré spĺňajú princípy a kritériá Forest Stewardship 

Council (FSC) pre drevené stavebné komponenty. 

• Spotrebiteľsky recyklovaný obsah. 

• Potenciál opätovného použitia, renovácie, repasovania alebo recyklácie. 

• Vyrobené z odpadového materiálu, ako je slama alebo popolček, alebo procesom 

znižovania odpadu. 

• Minimálne zabalené a/alebo zabalené do recyklovateľných obalov. 

• Lokálne ťažené a spracované, čo znamená menej energie spotrebovanej pri ťažbe, 

spracovaní a doprave na stavenisko, aby sa pomohlo regionálnym ekonomikám. 

• Účinnosť vody 

• Vyrobené procesom s úsporou vody. 

• Energeticky úsporné používanie 

• Vytváranie obnoviteľnej energie. 

Dva hlavné body analýzy environmentálnych materiálov, stavebná ekológia a stavebná 

biológia, možno prirovnať k dvom stranám mince. Na jednej strane predstavujú racionálny 

prístup k nepolapiteľným environmentálnym faktorom (ekológia budovy) a na druhej strane 

prístup, ktorý je ťažké zovšeobecniť, ale je zameraný na obyvateľa (biológia budovy). Trvalo 

udržateľné využívanie materiálov sa musí vzťahovať na celý životný cyklus a budovy. Veľa 

stavebných materiálov uvoľňuje do ovzdušia znečisťujúce látky, ktoré sú následne 

absorbované obyvateľmi prostredníctvom ich dýchacieho systému. Najpozoruhodnejšie látky 

v tejto súvislosti sú prchavé uhľovodíkové zlúčeniny (Volatile Organic Compounds, VOC). 

Prehľad znečisťujúcich látok a ich zdrojov v súčasnosti známych ako nebezpečných pre 

človeka v existujúcich a nových budovách (tab. 1.). 

Tabuľka 1. Výber škodlivín a ich zdrojov v budovách (chemická záťaž) 

Znečisťujúca látka Možné zdroje v budovách 
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azbest striekaný azbest, omietky, azbestocementové panely 
(napr. ako strešná krytina alebo fasádny obklad, 
parapety a obklady vo výklenkoch radiátorov), 
elastické podlahové krytiny, ohňovzdorné obklady, 
azbestová plsť, tesniace pásky, tmely, špagáty , laná, 
látkové membrány a penové materiály, trecie 
obloženia; elektrické izolátory, elektrické akumulačné 
ohrievače, potrubia odpadovej vody a plynu 

biocídy prostriedky na ochranu dreva (napr. v náteroch (farby, 
laky), lepidlá, napúšťadlá, základné nátery), omietky 
pre kompozitné zatepľovacie systémy, fasádne farby, 
farby do vlhkých miestností, koberce, znečistenie 
obnoviteľných stavebných materiálov 

formaldehyd výrobky z umelého dreva, tmely na podlahy, vstavané 
skrine, nábytok, kyselinovzdorné fixátory, lepidlá na 
drevo, konzervačné prostriedky 

bisfenol A (BPA) plasty (napr. obaly, viacvrstvové duté plastové panely), 
výstelky potrubí, farby (základné nátery, laky), lepidlá 

umelé minerálne vlákna izolačné materiály z minerálnych vlákien (sklo, hornina 
alebo troska), textilné sklenené vlákna, keramické 
vlákna a vlákna na špeciálne účely (sklenené 
mikrovlákna) 

polycyklické aromatické uhľovodíky uhoľný decht (napr. prostredníctvom lepidiel na 
parkety, strešnej membrány, asfaltových podláh); 
kreozot (napr. prostriedky na ochranu dreva);  
naftalén (napríklad prípravky proti moliam, farby a 
laky) 

polychlórovaný bifenyl tmely, nátery (farby, laky), elektrické komponenty 
(kondenzátory, transformátory) 

prchavé organické zlúčeniny nátery (farby, laky), lepidlá, tmely, impregnačné 
prostriedky, 
oleje, rozpúšťadlá, zmäkčovadlá, plasty 

4.4 NÁVRHOVÉ PRINCÍPY UDRŽATEĽNÝCH KONŠTRUKCIÍ 

V procese navrhovania nových vysokovýkonných stavebných konštrukcií je potrebné zahrnúť 

špecifických 10 krokov: 

• Počas celého procesu návrhu používať nástroje na simuláciu energie budovy. 

• Optimalizovať pasívny solárny návrh budovy. 

• Maximalizovať tepelný výkon obvodového plášťa budovy. 

• Minimalizovať vnútorné zaťaženie budovy. 

• Maximalizovať denné osvetlenie a integrujte sa s vysoko účinným systémom osvetlenia. 

• Navrhnúť účinný systém vykurovania, ventilácie a klimatizácie (HVAC), ktorý 

minimalizuje spotrebu energie. 

• Výber si vysokoúčinné spotrebiče a motory. 

• Maximalizovať využívanie systémov obnoviteľnej energie. 

• Zber a využitie odpadovej energie. 

• Začleniť inovatívne vznikajúce stratégie, ako je napríklad zemná väzba a sálavé chladenie. 
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Vzhľadom na zložitosť navrhovania energetických systémov pre vysokovýkonnú zelenú 

budovu musí byť východiskom úplné zváženie pasívneho solárneho návrhu, alebo pasívneho 

návrhu. Pasívny návrh je návrh systémov vykurovania, chladenia, osvetlenia a ventilácie 

budovy, ktorý sa spolieha na slnečné žiarenie, vietor, vegetáciu a iné prirodzene sa 

vyskytujúce zdroje. Niektoré z faktorov, ktoré by sa mali zahrnúť do vývoja stratégie 

pasívneho návrhu, sú uvedené nižšie: 

• Miestna klíma. Slnečné uhly a slnečné žiarenie, rýchlosť a smer vetra, teplota vzduchu a 

vlhkosť počas roka 

• Podmienky na mieste. Terén, vegetácia, pôdne pomery, hladina podzemnej vody, 

mikroklíma, vzťah k iným stavbám 

• Pomer strán budovy. Pomer dĺžky budovy k jej šírke 

• Orientácia budovy. Dlhá os orientovaná východ – západ, dispozičné riešenie miestností, 

presklenie 

• Stavebné hmoty. Potenciál akumulácie energie materiálov, presvetlenie, farba 

• Využitie budovy. Harmonogram obsadenosti a profil používania 

• Stratégia denného osvetlenia. Okná, zariadenia denného osvetlenia (svetelné police, 

svetlíky, vnútorné a vonkajšie žalúzie) 

• Obalový plášť budovy. Geometria, izolácia, presklenie, dvere, priesaky, vetranie, 

tienenie, tepelná hmota, farba. 

• Vnútorné zaťaženie. Osvetlenie, vybavenie, spotrebiče, ľudia 

• Stratégia vetrania. Potenciál krížovej ventilácie, cesty pre bežné vetranie, potenciál 

komínového efektu 

Metodológia udržateľného projektovania stavieb (The Sustainable Structural Design 

Methodology - SSD) predstavuje podporný nástroj pre všeobecný proces navrhovania budov. 

Táto metodika zohľadňuje technicko-štrukturálne hľadisko spolu s environmentálnym a 

vytvára spôsob navrhovania pre bezpečnosť a udržateľnosť. Pozostáva z troch krokov, a to 

environmentálneho, konštrukčného a ekonomického (obr. 9). 
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Obrázok 9 – Vývojový diagram metodiky SSD. Zdroj: K. Tsimplokoukou, M. Lamperti, P. Negro: Building Design 

for Safety and Sustainability 

4.5 NÁVRHOVÉ PRINCÍPY ZELENÝCH BUDOV 

Udržateľné „zelené“ budovy musia byť navrhnuté tak, aby znížili celkový vplyv vybudovaného 

prostredia na ľudské zdravie a prírodné prostredie. Stratégie zelených budov neznamenajú 

len trvalo udržateľné materiály pri ich výstavbe (opätovne použité, recyklované alebo 
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vyrobené z obnoviteľných zdrojov), ale aj využívanie prírodných procesov (tieniaci efekt 

stromov, izolačné kapacity zelených striech a zelených fasád, zmierňovanie tepla v mestách 

v dôsledku evapotranspirácia). Stratégia zelených budov sa zameriava na jeden kľúčový 

aspekt „procesu ekologizácie“, a to na používanie rastlín na mestských budovách a okolo nich. 

Prehrievanie miest je dané najmä vlastnosťami ich povrchov a priestorovým usporiadaním 

budov, ciest a parkov. Tento jav podmieňuje výskyt mestských tepelných ostrovov.  Globálne 

slnečné žiarenie v dopadne povrch, ktorým môže byť odrazené alebo premenené na 

dlhovlnné žiarenie. Priama integrácia rastlín do plášťa budovy môže vyvolať premenu 

slnečnej energie na biomasu, kyslík a vlhkosť vzduchu. Rastliny regulujú mestskú mikroklímu, 

zatiaľ čo konvenčné povrchy vedú k mikroklimatickým extrémom a znižujú tepelnú pohodu v 

mestách. 

Vertikálne zelené plochy môžu zvýšiť izolačnú hodnotu rôznymi mechanizmami: 

• Zakrytím budovy vegetáciou sa bráni tomu, aby sa letné teplo dostalo na obalový plášť 

budovy (tieň), v zime sa bráni transferu teplu do vonkajšieho prostredia. 

• Tepelná izolácia poskytovaná vegetáciou, substrátmi a konfiguráciou. 

• Zachytenie vzduchovej vrstvy v listoch rastlín, keďže vietor znižuje energetickú účinnosť 

budovy o 50 %, vrstva rastlín bude pôsobiť ako nárazník, ktorý zabráni pohybu vetra po 

povrchu budovy. 

• Ochladzovanie vzduchu v dôsledku evapotranspirácie rastlín a substrátov.

 
Obrázok 10 – Stratégia zeleného plášťa budovy. Zdroj: Marc Ottelé, A Green Building Envelope: A Crucial 

Contribution to Biophilic Cities. 
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Obrázok 11 – a) Zelená fasáda v Delfte v lete 2009. b) Infračervená fotografia fasády. Zdroj: Marc Ottelé, A Green 

Building Envelope: A Crucial Contribution 

Výhody pre zastavané prostredie pri použití vegetácie na strechách sú: 

• Zvýšenie kapacity vyrovnávania vody namiesto špičkového odtoku do kanalizačného 

systému v dôsledku oneskoreného odtoku, transpirácie a vyparovania. 

• Zlepšenie kvality vzduchu (napríklad usadzovanie častíc na listoch). 

• Zníženie efektu tepelného ostrova v mestských oblastiach. Úspora energie (zvýšenie 

izolačnej kapacity – v lete udržujte budovu chladnú a v zime chlad vonku). 

• Zníženie hladiny hluku až o 10 dB. 

• Zvýšenie životnosti strešného materiálu. 

• Zvýšenie estetických hodnôt. 

• Zvýšenie ekologickej hodnoty a biodiverzity. 

 
Obrázok 12 – Zelená strecha v sídle British Horse Society. Zdroj: wikipedia.org 
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Hlavné stavebné bloky môžu byť zostavené ako konštrukčné drevo-slamené stenové prvky - 

stenový systém EcoCocon s certifikáciou Passivhaus aj Cradle to Cradle. Neoddeliteľnou 

súčasťou systému je použitie vzduchotesnej, no difúzne otvorenej membrány na vonkajšej 

strane panelov. Membrána tiež poskytuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi počas 

výstavby. Cez membránu je upevnená vrstva izolačnej drevovláknitej dosky. Požadovaná 

hrúbka dosky sa líši v závislosti od klímy. Môže byť dokončená omietkou alebo akoukoľvek 

prevetrávanou fasádou. Systém je certifikovaný spolu s vlhkosť-regulujúcou prírodnou 

hlinenou omietkou zo strany interiéru. 

 
Obrázok 13 – The EcoCocon stenový systém. Zdroj: ecococon.eu 

Biocement s prírodnými mikroorganizmami bol predstavený spoločnosťou Biomason. Proces 

výroby cementu zachytáva uhlík a využíva ho rovnako ako príroda. Kombinácia uhlíka a 

vápnika poskytuje biologicky vytvorené vápencové materiály. Biocementové materiály 

pozostávajú z približne 85 % žuly z recyklovaných zdrojov a 15 % biologicky pestovaného 

vápenca. Dlaždice bioLITH ponúkajú cementové dlaždice s najnižšou uhlíkovou stopou na 

trhu. 

 

Obrázok 14 – Kompozícia biocementu. Zdroj: https://biomason.com/ 
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4.6 RENOVÁCIA BUDOV 

Jedným z riešení na zníženie vplyvu existujúcich budov na životné prostredie je ekologická 

modernizácia. Pomer existujúcich budov k novým zeleným budovám je veľký. Organizácia 

United State Green Building Council (USGBC) definovala ekologickú rekonštrukciu ako 

„akýkoľvek typ modernizácie existujúcej budovy, ktorá je úplne alebo čiastočne obsadená s 

cieľom zlepšiť energetickú a environmentálnu výkonnosť, znížiť spotrebu vody, zlepšiť 

pohodlie a kvalitu priestoru z hľadiska prirodzeného osvetlenia 

Obnova budov podporuje vynikajúce príležitosti na zníženie spotreby energie v budovách a 

zároveň podporuje implementáciu ďalších zásad udržateľnej obnovy – zdravotnú 

starostlivosť občanov, ochranu životného prostredia, racionálne využívanie zdrojov, 

informácie o šírení udržateľných renovácií a informovanosť skupín zainteresovaných strán. Je 

dôležité pochopiť, že rekonštrukcia budovy nielen znižuje spotrebu energie, ale zlepšuje aj 

celkový stav budovy: jej využitie, zvukovú izoláciu, exteriér a pohodlie; predlžuje životnosť 

budov, zvyšuje hodnotu budov, znižuje negatívny vplyv na životné prostredie a zaručuje 

zdravé životné a pracovné podmienky. Splnenie týchto požiadaviek je pri poskytovaní trvalo 

udržateľnej obnove povinné. Skutočný potenciál pre udržateľnú výstavbu a znižovanie CO2 

spočíva v riadení existujúceho fondu obytných budov. 

Hlavné výsledky, ktoré sa očakávajú od obnovy verejných budov, sú: 

• Úspora energie. 

• Zvýšenie komfortu. 

• Zabezpečenie zdravého pracovného prostredia. 

• Predĺženie životného cyklu budovy. 

• Ekonomické využívanie. 

• Ochrana životného prostredia. 

Udržateľná obnova musí zosúladiť ďalšie rozmery: 

• sociálne (spolupráca, informovanosť a vzdelávanie verejnosti, sociálna bezpečnosť atď.); 

• ekologické (ekologické stavebné materiály, energia, odpady, hluk, využitie pôdy, zdravie, 

kvalita ovzdušia a pod.); 

• ekonomické (nákladovo efektívna cena, primeraná cena a dobré služby, spoľahlivosť 

úspory energie atď.); 

• kultúrne (kultúrne dedičstvo, normy správania atď.); 

• architektonické (komfort, estetika, prostredie, účel budovy ladiaci s exteriérom atď.); 

• technické (inovatívne technológie HVAC, technológie šetriace energiu atď.). 
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Obrázok 15 – Koncepčný model udržateľnej obnovy budov. Zdroj: A. Mickaityte et. al. 
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Rekonštrukcia nehnuteľností predstavuje ideálne príležitosti na využitie trvalo udržateľných 

technológií, ktoré nielen zlepšujú environmentálny výkon budovy, ale sú prínosom aj pre 

obyvateľov z hľadiska tepelného komfortu, ovládania, osvetlenia, akustiky, estetiky, 

zdravotných hľadísk a finančnej hodnoty. Nižšie je uvedený náčrt na demonštráciu 

potenciálnych úskalí pre pohodlie užívateľov, keď obnova zahŕňa len minimálne zásahy do 

konštrukcie a kde sú zachované pôvodné konštrukcie. Primárnym problémom sú neefektívne 

staré budovy, najmä tam, kde existujúce okná s jednoduchým zasklením nie sú 

modernizované, pretože to môže spôsobiť prievan a studené miesta. Častými problémami sú 

aj hluk, nedostatočná kontrola vnútorných teplôt zo strany užívateľo a prítomnosť škodlivých 

emisií z látok a povrchových úprav. 

 
Obrázok 16 – Renovácia s minimálnymi zásahmi. Zdroj: Grosvenor 
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Ďalší náčrt demonštruje vylepšené prostredie, ktoré možno vytvoriť prostredníctvom 

starostlivo naplánovanej a riadenej udržateľnej obnovy. Nežiaduci hluk, prievan a chladné 

miesta sú eliminované pomocou vysokokvalitného stavebného materiálu. Ovládanie 

vnútorných teplôt užívateľmi je zabezpečené pomocou termostatov a miestneho ovládania. 

Jednotlivé prvky boli vylepšené tak, aby zahŕňali efektívne spotrebiče a obnoviteľné 

technológie, čím sa znížila celková spotreba energie v domácnosti. 

 

Obrázok 17 – Zelená rekonštrukcia. Zdroj: Grosvenor 
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