
P A S Í V N Y  D O M  
S O  Z E L E N O U  S T R E C H O U  

Dom bol postavený v Augsburgu
v časti Hochzoll. Je dvojpodlažný, pod-
pivničený a strecha má zaoblený tvar
a je zelená. Exkluzívny, vnútromestský
stavebný pozemok sa nachádza v exis-
tujúcej obytnej oblasti so samostatne
stojacimi domami a radovou zástavbou. 

Architektonické riešenie 
Dom je funkčne členený na dennú

spoločenskú časť, ktorá sa nachádza 
na prízemí a nočnú privátnu časť, ktorá
je na 1. poschodí. Na prízemí je kuchy-
ňa, jedáleň, a spoločenská časť, hosťov-
ská izba a sociálne zariadenie. Z príze-
mia sú prístupné vonkajšie priestranné
terasy. 

V nemeckom Augsburgu bol nedávno dokončený rodinný dom od architekta Wernera Friedla.
Dom navrhol pre rodinu s troma malými deťmi, ktorá si priala postaviť dom ekonomický,
energeticky efektívny a architektonicky zaujímavý, s dostatkom zelene v interiéri aj v exteriéri.
S domom je rodina maximálne spokojná, keďže je dom nielen funkčný, pohodlný, ekonomický,
ale aj energeticky mimoriadne progresívny. Dom totiž vyrába ročný prebytok energie až 35 %.
Tento dom je zároveň prvým „pasívnym domom s certifikátom s preverením kvality“
v Augsburgu. Certifikát mu vystavil Inšitút pasívnych domov v Darmstadte. 

Jednoramenné schodisko vedie 
na 1. poschodie. Na 2. poschodí je spál-
ňa rodičov so šatníkom a kúpeľňou a tri
detské izby so spoločnou kúpeľňou.

Parkovanie áut je riešené pod časťou
zaoblenej strechy. Elegantný tvar za-
oblenej strechy vhodne komunikuje 
so zeleňou, ktorá sa nachádza v bez-
prostrednej blízkosti pozemku a dáva
architektúre domu jedinečný výraz. 

Energetický koncept 
Požiadavka stavebníkov bola zabez-

pečiť energeticky pasívny štandard
domu. V priebehu návrhu energetickej
optimalizácie obvodového plášťa bu-
dovy a techniky zariadenia sa dokonca
dosiahlo, že dom vyrába ročný prebytok
energie okolo 35 %. Znamená to, že
v súvislosti so spotrebou tepla na kúre-
nie a teplú vodu, dom vyrába o 35 %

viac primárnej energie ako spotrebuje.
Dosahuje sa to dôslednou úsporou
energie s pasívnymi komponentmi
a použitím biomasy (peliet) ako paliva
do primárnych kachlí od firmy Wodtke
(umiestnených v obývačke), ktoré
pokrývajú nepatrnú zvyšnú potrebu
tepla. Za tým účelom bol extra vyvinutý
systém prikladania. Zásobný sklad sa
nachádza v pivnici a ak je úplne plný,
postačí na viacero rokov. Príprava tep-
lej vody je podporovaná solárnym zaria-
dením a cez fotovoltické zariadenie sa
samostatne vyrábaný prúd napája na
verejnú sieť. Jeho moduly sú integrova-
né do strešnej izolácie tak, že sa opti-
málne prispôsobia trojrozmerne zakri-
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Prízemie 1. poschodie

venej streche. Solárne kolektory sú zas
integrované do fasády domu. Teplom 
zo slnka a z kachlí je zásobovaný vyrov-
návací zásobník, ktorý potom dodáva
potrebnú zvyšnú energiu pre vykurova-
nie a prípravu teplej vody. 

Stavebník kládol dôraz na nadprie-
merné pohodlie pri bývaní. Preto bol 
aj zvolený vykurovací systém plošného

vykurovania, aby tak bolo možné indivi-
duálne temperovanie všetkých priesto-
rov. Pre obyvateľov bolo dôležité nielen
zabezpečiť príjemnú tepelnú pohodu
v zime, ale aj v lete. Požiadavkou bolo
sústavné udržiavanie vnútornej izbovej
teploty pod 24 stupňov Celzia aj počas
dlhších období horúčav. Toto dostatoč-
ne zabezpečuje zariadenie na prívod

čerstvého vzduchu a odvetranie s proti-
prúdovým výmenníkom tepla. 

V spolupráci 
s architektom W. Friedlom 

pripravila D. Lalíková 
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