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D�m se sympatickým posláním 
Nedaleko Olomouce vyrostl p�es zimu rozsáhlý d�ev�ný objekt, který však z leteckého pohledu 
v krajin� ani nepost�ehnete - jeho st�echa je totiž pokra�ováním travnatého terénu, v údolí �eky 
Moravy se zvedá jen jako mírný kopec s vyhlídkou do okolí. Jeho auto�i - ateliér Projektil 
architekti - za n�j dostali hlavní cenu Grand Prix architekt� 2007. 
V�tšina z nás ješt� vyrostla v dob�, kdy se p�eh�ívání byt� ne�ešilo regulováním tepla, ale mohutným v�tráním; stát 
dotoval energie, a tak nikomu nevadilo topit "pánubohu do oken". S takovou výchovou pak varování ekolog� nebereme 
p�íliš vážn�, energetická krize se nás dotýká jen v okamžicích, kdy se op�t zvedne cena plynu nebo elekt�iny. 
Ekologické myšlení si musí osvojit p�edevším mladá generace, aby o osudu Zem� jednou mohla rozhodovat 
zodpov�dn�, a k tomu se musí p�ipravovat od nejútlejšího d�tství. V Olomouci k tomuto ú�elu vybudovali celý areál 
ekologických aktivit, který má ve�ejnost - a p�edevším školní d�ti - seznamovat se všemi procesy v p�írod�, u�it je, jakou 
úlohu by v nich m�l sehrát �lov�k.  

 
 
Nové Centrum ekologických aktivit m�sta Olomouce ve Slu�ákov� leží p�i vstupu do chrán�né krajinné oblasti Litovelské 
Pomoraví, otevírá turistickou trasu s mnoha zastaveními a vyhlídkami, kde d�ti mohou p�írodu voln� pozorovat. V 
budov� centra se budou konat p�ednášky a seminá�e, jednodenní i týdenní kurzy, ubytování pro �ty�icet osob umož�uje 
také "školu v p�írod�" pro celou t�ídu.  

 

Stavba jako u�ebnice  

Bylo samoz�ejmým požadavkem magistrátu m�sta, který centrum vystav�l, aby i samotná výuková budova ukazovala, 
jak se ekologické myšlení promítá do stavitelství. Auto�i stavby - Roman Brychta, Adam Halí�, Ond�ej Hofmeister a Petr 
Lešek - nejenom splnili zadání nízkoenergetického objektu, ale do návrhu vnesli ješt� vlastní postoj, ohleduplnost k 
životnímu prost�edí. D�m se p�irozen� za�le�uje do svého okolí jako terénní vlna, prosklenými st�nami obrácenými k 
jihu využívá slune�ní paprsky k p�itáp�ní, p�ed nep�íznivou severní stranou se naopak chrání navršeným valem zeminy, 
který p�echází i na st�echu, aby tu vytvo�il novou plochu pro zele� a stal se sou�ástí okolní p�írody, kopcem s 
vycházkovou stezkou a vyhlídkou na celý areál.  

Materiály na stavbu byly vybírány ze snadno obnovitelných p�írodních zdroj� nebo s ohledem na nízkou spot�ebu 
energie p�i výrob�. Konstrukce je vlastn� tém�� celá d�ev�ná (z lepených smrkových rám�), jen základy a severní st�na 
se st�echou pod zemním valem jsou postaveny ze železobetonu (beton akumuluje - to znamená zadržuje - získané 



teplo). D�licí vnit�ní st�na mezi hlavními pobytovými a vedlejšími prostory je postavena z nepálených cihel, které 
nejenom šet�í energií p�i své výrob�, ale navíc velmi p�ízniv� ovliv�ují vzduch v interiéru, pomáhají udržovat jeho 
správnou vlhkost. Na oslun�né fasád� se objevuje d�evo a sklo, zá�ezy se vstupy v severním valu jsou pojednány z 
betonu a kamene. V interiéru se uplat�uje p�edevším d�evo: na sloupech a obkladech n�kterých st�n nebo strop�; na 
podlahách jsou d�ev�né palubky, jen ve vlhkých provozech cementové st�rky. Všechny materiály si ponechávají sv�j 
p�irozený vzhled a strukturu, a jsou tak p�ehlednou u�ebnicí o použitých stavebních materiálech.  

 

Výchova p�íkladem  

Stavba stojí v záplavovém území, proto je vyzdvižena nad úrove� svého okolí. Nov� vytvo�ená plocha p�ímo p�ed jižní 
fasádou slouží jako pobytová zahrada. Budova je plošn� rozsáhlá (celková plocha domu je 1586 m2), ale její p�dorysný 
tvar do oblouku obtá�í zahradu a všechny u�ebny nebo pokoje se k sob� p�ibližují, uzav�ený prostor se zdá menší a 
útuln�jší. Podél oblé prosklené st�ny jsou uvnit� se�azeny všechny místnosti, které pot�ebují p�irozené denní sv�tlo, 
slunce je p�i svém putování oblohou postupn� všechny osv�tluje a proh�ívá. P�ed nimi je p�edsazený zast�ešený 
venkovní prostor, ochoz s pr�hlednými roletami, které se v horkých dnech stáhnou, a sklen�ná fasáda se nep�eh�ívá. Na 
opa�nou stranu oblouku, schovanou v zemním valu, auto�i umístili obslužné místnosti (kuchy�, sklady, hygienické a 
technické zázemí).  

Objekt se od západu k východu mírn� zvedá, vyšší úsek je dvoupodlažní. P�ízemní �ást je ur�ená pro ve�ejnost 
(p�ednáškový sál, u�ebny, jídelna), dvoupodlažní pro ubytování a byt správce.  

Budova využívá moderní technologie pro velmi úsporný provoz p�i vytáp�ní, oh�evu vody a chlazení místností v lét�. P�i 
jejich návrhu architekti spolupracovali s profesorem Tywoniakem, naším p�edním odborníkem v oblasti 
nízkoenergetického stav�ní. Kotl�m na d�ev�né pelety pomáhají d�m vytáp�t také solární kolektory, které oh�ívají 
veškerou vodu na mytí. Protože nejv�tší množství tepla v dob�e izolovaném dom� se ztrácí v�tráním, ale �erstvý vzduch 
je pro život nezbytný, budova v zim� nev�trá okny. Pro systém v�trání a teplovzdušného vytáp�ní využívá rekupera�ní 
jednotky (v nich se teplo znehodnoceného vzduchu p�edává �erstvému, a ten se nemusí znovu úpln� oh�ívat). 
Nasávaný �erstvý vzduch navíc prochází nejprve p�es zemní kolektory umíst�né ve valu, kde je tém�� stálá teplota. V 
zim� se tak vzduch už p�edem oh�ívá, v lét� naopak chladí. Šetrný p�ístup k p�írod� vyjad�uje také hospoda�ení s vodou 
- jako užitková se využívá zachycená deš�ová voda.  

Centrum ekologických aktivit tedy vychovává mladou generaci nejenom programem a p�ednáškami, ale i vlastním 
p�íkladem. Není žádnou pokusnou stavbou, všechna za�ízení se dnes už b�žn� používají, p�ináší spíše nový pohled na 
používání n�kterých materiál� (d�evo na podlaze v u�ebnách se možná nelíbí uklize�ce, navozuje však velmi p�íjemnou 
domácí atmosféru; tradi�ní nepálené cihly byly na dlouhou dobu tém�� zapomenuty). Objekt mohl vzniknout díky odvaze 
magistrátu p�ijmout takové nezvyklé pojetí, a také díky úsilí celého týmu lidí z projekce i stavební firmy, kte�í pochopili, 
že se jedná o výjime�nou stavbu. Stala se ukázkou, jak je možné stav�t i velké domy s úsporným provozem a využívat 
p�itom i jiné zdroje energie než ty, co jich má naše planeta stále mén�...  

 
Snímky Andrea Lhotáková: Centrum ekologických aktivit vyrostlo p�es zimu jako "nový kopec" v údolí �eky Moravy. 
Ke sluní�ku se obrací oblouková d�ev�ná fasáda s velkými okny; skleníkový efekt pomáhá d�m p�itáp�t. Ochoz p�ed 
okny slouží jako lodžie, st�echa v lét� chrání okna p�ed p�eh�íváním. D�evo a nepálené cihly jsou v celém interiéru 
nejvýrazn�jšími materiály.  

 


