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Sluňákov,Olomouc 
 

Cieľom našej exkurzie bol najskôr nízkoenergetický dom Sluňákov, ktorý bol 

postavený v roku 2007, čiže má už takmer 12 rokov. Tento projekt vyhral hneď dve 

ceny a to Grand Prix architektov Českej republiky 2007 a cena ministra 

životného prostredia 2007.  

Stavba bola navrhnutá architektami Ondrejom Hofmeisterom, Petrom Leškom, 

Romanom Brychtýrom a Adamom Halířom. Slúži ako vzdelávacia inštitúcia 

a centrum ekologických aktivít mesta Olomouc a nachádza sa v Horke nad Moravou 

(približne 15 minút autom od mesta Olomouc). Objekt bol navrhnutý tak, aby 

nenarúšal okolie prírody a z časti umiestnený pod vrstvou zeminy. Na pohľad som 

spozoroval že samotná budova je postavená z dreva, betónu, kameňa a nepálených 

tehál. Využíva princíp veľkej hrúbky tepelnej izolácie a vetraní s rekuperáciou tepla.  

Pôvodne ako nám sprievodca, ktorý nás sprevádzal povedal toto slovo, tak 

som nevedel čo presne rekuperácia znamená, ale po doplnení informácií na 

internete som zistil, že rekuperácia vzduchu je spôsob vetrania budov so spätným 

získavaním tepla. V obvodovej stene obytných miestností sú zabudované 

nastaviteľné otvory pre prívod vzduchu. Odpadový vzduch prúdi z týchto miestností z 

vyššou teplotou do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla odoberie 

časť tepelnej energie a odovzdá ju čerstvému vzduchu, ktorý je do výmenníka 

privádzaný z vonku. Tento systém je síce náročný, ale ušetrí veľké množstvo energie 

a preto je veľmi často používaný pri nízkoenergetických domoch ako je práve 

napríklad objekt Sluňákov. Súčasťou areálu je zásobník zachytávajúci dažďovú 

vodu, ktorá je používaná na splachovanie WC a upratovanie.  

V objekte Sluňákov sú nadčasové zaujímavé interiéry z prírodných materiálov.  

Unikátne priestory poskytuje na ubytovanie, firemné a spoločenské akcie. Naša 

obhliadka interiéru začala v uvítacej hale, pokračovala do spoločenskej miestnosti, 

ktorá bola určená či už na rôzne prednášky, alebo aj svadby a následne jedálňou, 

kde bola možnosť pomocou posuvnej priečky spojiť jedáleň so spoločenskou 

miestnosťou. Mali sme sa ísť pozrieť aj do ubytovacích priestorov, ale práve v čase 

nášho príchodu boli tieto priestory obsadené. Ďalšou zo zaujímavostí na tomto dome 

je jeho zelená pochôdzna strecha, po ktorej sme aj my mali možnosť sa prejsť. 

Strecha tvorí naozaj zaujímavý zážitok pri výhľade na okolitú prírodu. Dom obklopuje 

prírodná umelecká galéria, pretože Sluňákov bol zamýšľaný tak, aby prehlboval 

úzke spojenie ľudí s prírodou a krajinou.  
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fotografie Sluňákov a okolie 

 

  

 

 

Okrem Sluňákova sme navštívili aj historickú časť mesta Olomouc. 

Radoslav Hajnoš           2.B 


