
E L I T H I S  T O W E R
P R V Á  B U D O V A  S  P O Z I T Í V N O U  E N E R G I O U  

V O  S V E T E  

Zo začiatku jej projekt predstavoval
iba teoretickú výzvu Thierryho Bicvre,
generálneho riaditeľa skupiny Elithis
Engineering, ktorý ju predložil svojmu
tímu. Ako špecialista na inštaláciu tech-
nických tekutín a environmentálnej
efektivity, chcel zistiť, či je možné
postaviť budovu šetrnú k životnému
prostrediu za takú cenu, za akú by sa
dala postaviť i bežná administratívna
budova. 

S podporou mesta Dijon (kde budova
stojí) a ADEME Bourgogne vo Francúz-
sku, si inžinieri budovy prizvali k spolu-
práci známeho architekta Jean-Marie
Charpentier (Architekti Arte Charpen-
tier, Pariz, Francúzsko). Spoločne na-
vrhli 10-poschodovú (32 m vysokú)
budovu, s ploche 54 000 štvorcových
stôp (1 štvorcová stopa x 0,0929 = 1 m2),
ktorá v sebe spája estetiku, mestskú
integráciu, pohodlie, energiu a envi-
ronmentálnu výkonnosť. 

Na dosiahnutie takejto pôsobivej
kombinácie, bola navrhnutá aj komplet-
ná environmentálna ideológia. Stavba
s pozitívnou energiou vyprodukuje viac
energie ako sama spotrebuje a tým aj
strategicky minimalizuje spotrebu ener-
gie a maximalizuje využitie obnoviteľ-
ných zdrojov energie. 

Materiálové a technické
riešenie 

Kancelárie sú navrhnuté veľmi prak-
ticky a úsporne. Realizačné tímy vylúči-
li akúkoľvek možnosť plytvania priesto-
rom. Materiály, z ktorých bola budova
postavená, boli vybrané s ohľadom na
ich globálny dopad na životné pro-
stredie. Exteriér budovy je vyrobený
z dreva a recyklovanej izolácie. Keďže
hliník má silný dopad na životné pro-
stredie, bol využívaný len sporadicky.
Arkierové okná boli navrhnuté tak, aby
privádzali do budovy maximum priro-
dzeného svetla, dopĺňa ich ešte špe-
ciálny svetlík. 

Nová administratívna budova Elithis Tower je navrhnutá a skonštruovaná tak, aby bola čo
najviac šetrná k životnému prostrediu. Prezentovaná je ako prvá budova vo svete s pozitívnou
energiou. V praxi to znamená, že vyrobí viac energie, ako sama spotrebuje. Budova využíva,
od návrhu až po použité materiály, najnovšiu techniku udržateľného rozvoja. Produkuje
šesťkrát menej skleníkových plynov než tradičné administratívne budovy.

Aby sa využila solárna energia (teplo
a prirodzené svetlo) bez pridružených
ťažkostí (nadmerné teplo a oslepujúci
jas), inžinieri realizačného tímu navrhli
solárny štít. Vďaka jeho jedinečnému
dizajnu, prirodzené svetlo vstupuje do
budovy, zatiaľ čo prebytočné teplo
a oslepujúce svetlo sú odfiltrované. 

Technologické výhody budovy: 
• Náklady na realizáciu tejto budovy

v porovnaní s tradičnými administra-
tívnymi budovami sú rovnaké. 

• Všetky materiály použité pre stavbu
boli posudzované a vyhodnotené
podľa ich vplyvu na životné prostre-
die. 

• Vyrába 6-krát menej emisií sklení-
kových plynov ako ekvivalentné
budovy. 

• Bola navrhnutá a zrealizovaná ako
jedinečný príklad, ako ukážková
realizácia. Okrem kompletnej život-
nej ideológie, ktorá bola navrhnutá
práve na vytvorenie objektu, je vy-
bavená viac ako 1 600 senzormi,
ktoré budú zhromažďovať a analy-
zovať informácie, spotreby energie
a emisií. 

• Využíva systém trojitého prúdenia
(triple flow), ktorý harmonizuje ener-
giu v budove. Emisie energie v kan-
celáriách (z počítačov, kopírok,
osvetlenia,...) sú regenerované, ulože-
né, zúžitkované a opätovne využité
v rámci budovy. 

Environmentálna efektívnosť 
Inžinierskym a architektonickým

zámerom bolo zabezpečiť energetickú
efektívnosť budovy. Každý v Elithis
Tower, od vlastníkov, nájomníkov, vedú-
cich, akademikov, až po správcov,
zamestnancov a návštevníkov, je opráv-
nený podieľať sa na environmentálnej
efektívnosti v objekte. 

Podporovaná je zvýšená miera uve-
domelosti, čo znamená, že pracovníci
v budove sú si vedomí svojej zodpoved-
nosti pri spotrebe elektrickej energie.
Jednotlivci budú inšpirovaní, aby sa po-
zitívne rozhodovali, ako šetriť energiou
(pokiaľ ide o papier, vodu, dopravu...)
a znížiť tak environmentálny dopad, 
na ktorý ako spotrebitelia majú vplyv. 

Administratívna budova Elithis Tower
je zrealizovaná tak, aby vytvorila príjem-
né prostredie pre svojich pracovníkov.
Viac ako 1 600 senzorov bolo nainštalo-
vaných za účelom, aby dôkladne merali
a analyzovali energiu a emisie. Informá-
cie o dennej spotrebe energie, o emi-
siách skleníkových plynov a vplyvu na
životné prostredie, budú zaznamenáva-
né priebežne na špeciálnej verejnej
obrazovke na viditeľnom mieste. 

Elithis Tower je prvým aktívnym eko-
logickým laboratóriom svojho druhu,
preto vedci, výskumníci a návštevníci
univerzít sú pozvaní na prehliadku tejto
budovy a ohodnotenie informácií zoz-
bieraných v rámci tohto projektu. 
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