Проф. др Миленко Станковић,диа

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊАЛУЦИ

ПАСИВНА КУЋА
ИМПЕРАТИВ ОЧУВАЊА НАСЉЕЂА У СРПСКОЈ И БиХ
Резиме
Сматрам да се посао архитекте не састоји у томе да покаже како зна
пројектовати прелијепе куће, већ да интелигентно одговори на постављени проблем.
Anne Lacaton Oris br 24. 2003.)

Ослањајући се на примјену науке и технологије у одрживом развоју, нудимо могуће рјешење – модел грађења у хармонији с природом. У раду је акцент дат "пасивној кући"1 – грађевини будућности, која остварује предност свим учесницима процеса грађења, чува природу, штеди енергију и новац. Kонтинуирано усавршавање у
планирању, пројектовању и заштити човјекове средине примјеном "критеријума оптималности," нуди пасивну кућу као императив очувања насљеђа.
Кључне ријечи: пасивна кућа, императив, заштита, очување, насљеђе

Увод
Почетком (двадесетог) века, технологија је била велики воз који руши све пред собом,
машина која убија, била је заиста непријатељ природе, али данас може се увидети да
технологија и природа нису толико удаљене...2

Систематизацијом прикупљених информација о пасивној кући желимо
обогатити знање, открити и изоштрити поглед на актуелна дешавања у области архитектонског стваралаштва.(1) Не смијемо затварати очи пред чињеницом да је трећи миленијум почео ратовима за енергетске ресурсе. Енергетска
криза је имплицирала прерасподјелу енергетских добара на изузетно бруталан начин. Аналитичари упозоравају да ће предстојећа енергетска криза резултирати још бруталнијим начином прерасподјеле свјетских енергетских
добара. Наслијеђене климатске промјене свакодневно опомињу о могућој
климатској катастрофи. Изградњом пасивних кућа и реконструкцијом постојећих, услови живота у кућама и насељима постали би угоднији и креативнији. (2) До данас се о овоме готово и није водило рачуна у БиХ. Ратна збивања,
транзиција, пад стандарда, недостатак знања, свијести и одговорности надлежних институција и појединаца, узроковали су енергетски и еколошки
неквалитетно грађење у БиХ.
На територији БиХ, тренутно је упитан квалитет градње, али и скромне
активности у примјени савремених технологија у очувању насљеђа. Промјене и
новине тешко се прихватају на истраживаној територији. Већина грађана се
сумњичаво пита: Зашто "пасивна кућа"? Одговор је једноставан, зато, што:
- никад у историји човјек није био тако драстично отуђен од природе и
људи грађевинама које је сам изградио;
- је почетно улагање у "пасивну" кућу максимално 5 – 8% више у укупној инвестицији, али се брзо отплати (троши десет пута мање енергије за гриРезолуција Европског парламента од 31.1.2008. број 2007/2106 (INI), предлаже да све што ће се
изводити од 2011. године у ЕУ треба изводити по енергетском стандарду пасивне куће .
2
Renzo Piano, The Piano Principle, The Neorker, 22. avgust 1944.
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јање и хлађење од кућа које тренутно градимо, тј. мање од <15 kwh/m2 годишње);
- нуди могућност да без пропуха и загађења осигурамо потребну количину
свјежег ваздуха и свјетлости у простору, чиме стварамо предуслове за
инспиративан и креативан рад – здрав живот;
- је економичанa, енергетски ефикаснa, еколошки прихватљивa;
- нуди нову димензију удобности у животу и архитектури, уз екстремно
ниске енергетске трошкове.
Њемачки научник dr Wolfgang Feist аутор је четири куће у низу (пионирскog пројектa савремене пасивне градње, 1991. (види сл. 1). Он је 1996. основао Passivhaus Institut Darmstadt (PHI) и развио Програм за надгледање и мјерење енергетске ефикасности пасивних
кућа, чиме је концепт савремене "пасивне куће," са становишта грађевинске физике, доведен до перфекције. Пасивни стандард доказан је у многобројним реализованим пројектима
који промовишу нови стил живота повишеног комфора.6

СЛИКА 1. Фотографија са предавања на Arhitectural Contest 2008/International
Event and Awarding of the Prices (1-4. juna 2008, Дубровник-Хрватска) у организацији Isover Company.

СЛИКА 2. Подаци из истраживања поскупљења пасивне градње у односу на класичну. На сл. 3. сагледив је детаљ фасаде успјешне реконструкције Поште у Болцану (Италија) у пасивну зграду. Отвори на фасади заштићени су обликовањем омотача фасаде. Игра свјетла и сјене на бијелој фасади даје импресиван, динамичан и аутохтон израз.

Сматрамо исправним учинити Комфорт систем контролисане вентилације, који нуди пасивна градња, доступним грађанима, студентима, наставницима, стручњацима који осигуравају заштиту природног и градитељског
насљеђа. Систем осигурава довољну количину свјежег ваздуха у зависности
од потреба корисника. Уградњом одређених филтера на мјесту усиса ваздуха
(зависно од локације), осигурава се довољна количина свјежег ваздуха у унутрашњем простору, без промаје, уз минимална улагања.3
Нову зграду Архитектонско-грађевинског факултета у Бањој Луци планирамо, пројектујемо – намјеравамо градити без активног система загријава3

За нормално функционисање човјеку је потребно 10-30 m3/h свјежег ваздуха (зависно од активности). У повољним климатским условима, то се постиже контолисаним отварањем прозора. У екстремним температурним условима, то није прихватљиво. Упроштено: Родитељска
соба просјечне површине 20 m2 и стандардне висине има 50 m3 свјежег ваздуха, што они потроше спавајући за 2,5 h, без отварања. Додамо ли умањење за намјештај и чињеницу да ваздух у угловима слабије циркулише, свјеж вадух у соби потроши се за 1,5 h спавањем. Преостали дио сна родитељи удишу сопствени угљен диоксид. Са медицинског и еколошког становишта очигледно је да вентилисање простора не смијемо препустити случајности. Комфорт систем контролисане вентилације који нуди пасивна зграда могуће је и спасоносно рјешење.
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ња фосилним горивима и климатизације, са контролисаном вентилацијом,4
на принципима – пасивне зграде. По нашим сазнањима, то је прва школа градитеља која се планира градити на тим принципима у Европи. Циљ је сопственим примјером визионарски и смјело искорачити у будућност, дати допринос и путоказ градитељској пракси. Уградити повишен стандард у образовни процес, као мјерило за будућност, како би студентима и пракси омогућили пут прогреса. Тиме наша "школа градитеља" постаје одгoворнија и престижнија, јер би савремени градитељ био додатно инспирисан повишеним комфором зграде у којој се образује. Студент би се у процесу образовања активно
упознао с примјеном савремених технологија, али и био инспирисан да континуирано истражује и ствара креативни напредак. Сматрамо да би трансфер
знања и савремене технологије промовисао науку у исправном концету за
будућност (на прокламованим принципима практичне одрживости). Пројекат је подржан од стране Универзитета у Бањој Луци и Владе Републике Српске. Значајну подршку и помоћ у виду донаторства понудили су свјетски познати произвођачи материјала, Passivhaus Institut Darmstadt – dr Wolfgang
Feist (PHI), као и други. Добром пословном сарадњом осигурали смо донаторска средства (евентуално повећане вриједности изградње) "пасивне" градње
у односу на конвенционалну.

Плакат Архитектонско-грађевинског факултета у Бањој Луци, на тему: Шта смо урадили? презентован
на савјетовању Tri Alpe Adria/International Symposium for energy/efficient architecture on Weissensee Lake (30 to 31 May 2008).

Плакат Архитектонско-грађевинског факултета у Бањој Луци, на тему: Зашто пасивна и паметна зграда?
презентован на савјетовању Tri Alpe Adria/International Symposium for energy/efficient architecture on Weissensee Lake (30 to 31 May 2008).

За успјешно одвијање наставног процеса потребно је обезбиједити и до 30 m3/h свјежег вадуха
по студенту, што, тренутно, технички није могуће без система контролисане вентилације.
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Програмски задатак и интерни конкурс, окосница су Пројекта достављеног Влади Републике Српске на одобравање. Пројектни задатак захтијева да се:
Идејним рјешењем нове зграде факултета треба успоставити виши ред у
морфолошкој структури "Кампуса" и адекватно одговорити интелигентним
урбанистичким концептом на комплексној локацији, а у складу с просторним
контекстом. У композицији компактних волумена постојећа зграда и доградња требају успоставити завидан ниво односа, интегрисати старо и ново. Мјесто овог сусрета мора осигурати инспиративан и конфоран јавни простор унутар зграде. Истражујући прихватљиву форму (физички и компјутерски модел), моделски и тродимензионално морају се провјерити сви елементи пасивне градње, а посебно: физика зграде, тест ваздушне пропусности, инсолација,
микроклима и акустика. Очувано природно окружење инспиративан је потенцијал у образовном процесу, јер нуди угодан видик и стимулише креативан рад на факултету, те га афирмативно треба користити. Обликовања
треба истражити и преиспитати кориштењем стандарда "пасивне и паметне зграде," као инспиративног потенцијала. Не смију се ови стандарди
схватити као ограничење и лимитирајући фактор, чиме се спутава креативност. У унутрашњем простору зграде, посебно у просторијама за наставу, мора се осигурати довољна количина свјежег ваздуха, неопходна за нормално функционисање и креативани рад. Функционална организација зграде факултета мора бити прилагођена промјенама образовног процеса (флексибилна). Простор за наставни процес треба прилагодити програмским захтјевима са афирмацијом унутрашње амбијенталности, груписања и јасних линија
кретања, без укрштања. Зграда факултета осим високог комфора и дозиране употребе савремених технологија, мора осигурати методолошки исправан, креативан и инспиративан наставни простор, тј. пружити примјер рјешавања на задату тему и бити импресиван (никог од корисника не оставља
равнодушним). Сви простори унутар и око зграде морају бити инспиративни
и подстицајни за студенте, наставнике и посјетиоце. За припрему топле воде и контролисну вентилацију потребну енергију треба обезбиједити из обновљивих извора (ако је то рационално). Ауторски израз мора бити примјерен
времену настанка, локацији и окружењу. Композиција маса, примарна и терцијарна пластика, морају бити прочишћене и прилагођене захтијеваним принципима. Пројектовање мора бити иновативно, аргументовано, али рационално. Цјелокупни концепт треба ускладити, од визије, преко идејног рјешења, разрађено идејним пројектом, осмишљено у главном пројекту, прецизирано у детаљу пројекта извођења, конторолисано ревизијом техничке документације, а провјерено оствареним стандардом "пасивне и паметне зграде"
и употребном дозволом, што је услов Уговора.
Енергетски и еколошки одрживо градитељство (3) данас, исправан је пут у
будућност, јер настоји:
- смањити губитке из куће побољшањем топлотне заштите вањских елемената и исправним односом површине и волумена;
- повећати топлотне добитке повољном оријентацијом куће и коришћењем соларне енергије;
- користити обновљиве изворе енергије у кућама (сунце, вјетар, биомасу и
др.); повећати енергетску ефикасност термоенергетских система.
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Значајан сегмент општеприхваћене филозофије одрживог развоја је одржива градња (4), која укључује:
- употребу грађевинских материјала који нису штетни по човјека и његову средину;
- енергетску ефикасност зграда;
- управљање отпадом од процеса изградње, експлоатације и уклањања
грађевина.
Не треба бити грађевински стручњак да би се уочио недостатак енергетске ефикасности у зградама БиХ, али и слаба заступљеност теме пасивне градње пропорционално њеном значају. Имамо професионалну обавезу да у периоду интензивне изградње (обнове и развоја) правовремено упознамо стручну јавност о технолошком напретку у области градитељства. Примјена савремене технологије, стандард о економској штедљивости и одрживости нуди
овим радом "пасивну кућу" као могуће и визионарско рјешење угодног комфора, уз обавезу перфекције изградње.
"Пасивна" кућа

Само пуна интеракција градитељског дјела - амбијента - природе човјека може осигурати квалитет живота достојан људског бића.
(Rajvosa.net/lib/sv043.htm)

Потписивањем Протокола у Кјоту,5 познатијег у јавности као Споразум о
заштити климе (коме је приступила и БиХ), већина земаља у свијету обавезала се да драстично смањи емисију CO2 у атмосферу. "Пасивна кућа" представља активну заштиту климе и практичну примјену Споразума из Кјота, јер је
економична, енергетски ефикасана, брзо исплатива, еколошки прихватљива,
а корисника не излаже енергетским губицима. Она осигурава угодну климу
током цијеле године, без конвенцијалног система гријања или клима уређаја
("грије" и "хлади" пасивно). Основни принцип пасивне градње подразумијева:
- добро изоловати с вана,
- задржати топлоту унутра,
- осигурати угодну температуру унутрашњег простора током цијеле године,
- контролисаном вентилацијом обезбиједити довољну количину свјежег
ваздуха и омотач куће учинити "ваздушно непропусним" (апсолутну херметичност).6
Актуелна истраживања промовишу пасивну кућу као предност за све:
- за инвеститоре: јер је кућа дуговјечно боља, нема значајнијих температурних осцилација и пропуха, вјероватноћа настанка оштећена је сведена на минимум одстрањивањем термичких мостова и ниском концентрацијом влажности ваздуха;
Кјото Протокол потписан је на трећем засједању Конференције држава чланица Оквирне конвенције Уједињених народа о промјени климе, одржаном 1–10.12.1997. у Кјоту, Јапан. Протокол је ступио на снагу тек 16.2.2005. претходном ратификацијом од стране Руске федерације
18. 11. 2004. Значај ступања на снагу Кјото Протокола је у томе што је он први међународно
обавезујући документ који земље потписнице морају уградити у своје законодавство и уважити као постулат при доношењу националних економских планова и програма.
6
Ваздушну непропусност потребно је провјерити прије обраде унутрашњег простора, а по завршетку фасаде, да би се евентуална пропустљивост ваздуха могла санирати. Искуства из праксе показују да није проблем постићи тражену вриједност од 0,6, јер су већ у пракси постигнуте
вриједности од 0,3 до 0,4. Битни су детаљи и прецизност изведбе.
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- за кориснике: јер су трошкови одржавања сведени на минимум, цијена
коришћења уз понуђени конфор је минорна, а осигурава високи степен
удобности, те значајно унапређује квалитет живота;
- за извођача радова: јер се захтијева висок комфор извођења, те је престижнија (боље плаћена), референтна за успјешност извођача;
- за друштво и привреду: јер повишена потражња за дуготрајним коришћеним добрима води ка стабилнијем и додатном запошљавању у земљи, смањује емисију CO2 у атмосферу, чува природу.
Тренутна ситуација условљена је и оптерећена климатским и транзицијским промјенама. Сматрамо да се може значајно поправити општом мотивацијом и унапређењем стања у области градитељства. Савремена "пасивна кућа", нови је појам у градитељству БиХ, који привлачи све већу пажњу стручне
јавности и инвеститора. Кућа грађена по овим принципима захтијева незнатну количину енергије за загријавање, а узима је пасивно од извора топлоте
(првенствено енергију сунчевог зрачења пасивно кроз прозоре, од људи који
бораве и раде у кући, вјештачког освјетљења, електричних апарата у употреби, а може користити топлоту – хладноћу земље, као и друге изворе). Сликовит податак о комфору пасивне куће дат је у чињеници да просторију од 20
м2 могу гријати двије сијалице од по 75W. 7
Термички угођај и комфор осигуран је интегрисаним системом контролисане вентилације, чиме се осигуравају услови за здрав живот у кући, без обзира на локацију, коришћењем одговарајућих филтера.
Популарно пасивну кућу у стручном жаргону називају „кућом без гријања” или "једнолитарском кућом", јер троши мање од <15 kwh/m2 годишње,
или једну литру горива за загријавање простора. Значајни су и технички параметри конструкције које пасивна кућа захтијева:
- коефицијент пролаза топлоте за вањске пресјеке конструкције зида зграде не смије бити већи од 0,10–0,13 W/m2К;
- коефицијент пролаза топлоте за прозоре и врата не смије бити већи од
0,70–0,80 W/m2К укључујући и оквир, уз добитак соларне енергије троструким застакљењем 0,5–0,8 W/m2К;
- коефицијент пролаза топлоте за кров не смије бити већи од 0,9–
0,10W/m2К;
- коефицијент пролаза топлоте за под не смије бити већи од 0,14–0,20
W/m2К;
Техничка рјешења пасивне куће провјерена су у пракси и не представљају проблем у ЕУ. На истраживаној територији уочава се проблем у недостатку знања, технологије и материјала одговарајућег квалитета (стакла,
прозора, врата, интегрисаних система вентилације и аутоматизације, који
не могу задовољити захтијеване параметре пасивне градње).
Освјетљење је значајан услов за здрав живот и рад човјека. Не треба бити
медицински стручњак да се схвате бројне посљедице на здравље, које настају
усљед недостатка свјетлости у простору. Земље ЕУ посједују сопствене прописе о минималним количинама свјетлости, али се они усљед промјена радног
7

Податак са дугогодишњег мјерења прве пасивне куће изграђене у њемачком граду DarmstadtKranichsteinu током зимских мјесеци 1996/97, када је дневна температура падала на – 14 °С,
а температура унутрашњег простора је износила константно 20°С.
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мјеста и технологија често не примјењује у пракси. Стакло је битан материјал
када је у питању освјетљење. Посљедњих тридесет година производња стакла
биљежи револуционаран технолошки напредак. Савремене технологије у производњи стакла осигуравају неслућене могућности брже и агресивније примјене у градитељству. Технолошки напредак производње стакла није адекватно примијењен у БиХ.8 Обликовни елементи врата и прозора на кући и
зградама остали су непромијењени, што потврђује да не пратимо технолошки
напредак и иновације.
Осим здравствено потребне свјетлости пасивна зграда на јужној страни
добија и потпуно бесплатну топлотну енергију (интензитет на јужној страни
2–4 пута већи него на осталим странама свијета). Кориштење сунчеве енергије за загријавање простора није новина. Још је Грчки филозоф Сократ записао: "У кућама са јужном оријентацијом сунчеве зраке продиру у портико зими, али љети, путања сунца је тачно изнад наших глава и изнад крова, тако
да прави сјенку. Ако је ово најбољи положај, требамо да градимо јужну страну вишу да бисмо хватали зимско сунце, а сјеверну страну нижу да бисмо заштитили кућу од зимских вјетрова. Укратко, кућа у којој власник може да
угодно борави и гдје може да смјести сигурно своје ствари је вјероватно најугоднија и најљепша.
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У пасивној кући обавезно је мјерење ваздушне пропусности, ткз. "Blower
Door Test." Резултат теста мора бити <0,6 промјена (60% унутрашњег ваздуха смије проћи кроз пропусна мјеста фасаде) на сат, при притиску од 50
Pа, према EN 13829. (сл. 4.)

Осигурати довољну количину свјежег ваздуха у унутрашњем простору пасивне зграде у складу са потребама корисника, једноставно је рјешење за пасивну градњу. То није проблем чак ни у екстремним ситуацијама и проблематичном окружењу, захваљујући контролисаној и интегрисаној вентилацији.
Овај систем представља темељ успјешног, креативног и угодног рада у пасивној згради. Значајне чињенице које осигуравају комфор корисника и вриједност зграде су:
- осигуран је потпуно чист, свјеж и здрав ваздух, без прашине, пелуда,
аеросола у довољној количини;
- нема осцилације у температури и пропуха;
- није потребно додатно провјетравање (природна вентилација се користи по жељи);
- низак проценат влажности ваздуха (превенција у стварању влаге, плијесни или структурних оштећења зграда);
Захваљујући савременој технологији, температура трослојног стакла увијек је приближно иста
температури унутрашњег простора. Стакло спречава губитак енергије из простора својом U
вриједности, која мора бити 0,5–0,8 W/m2К. Треба омогућити добитак од соларне енергије
вриједност g > 0,5, а што се постиже квалитетом стакла, дебљином, премазом и сл. Задовољавајући резултат се постиже уградњом дебљих и квалитетнијих стакала са мање окана на
отварање (више фиксних). Трослојно стакло има велику тежину, те захтијева квалитетне оквире са бољом термичком изолацијом. Прозори морају бити правилно уграђени да би се избјегли топлотни мостови. Наше тржиште нема захтијевани квалитет прозора и стакла за пасивну градњу. Оно што се нуди у БиХ често је упитног квалитета (тренутно су у употреби све
чешће технологије превазиђене у ЕУ).
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- мала потрошња енергије и лако одржавање;
- у високом проценту, и до 95%, користи обновљиву енергију, и др.
Passivhaustechnik
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Вентилација унутрашњег простора у пасивној кући мора бити интегрисана, контролисана и аутоматизована. Топлотна пумпа и вентилациони систем су интегрисани и аутоматизовани. Избором мјеста усиса потрошеног
ваздуха у санитарним чворовима, кухињама и сл. спречавамо ширење непријатног мириса и брзо елеминишемо потрошен ваздух. Кориштењем
филтера на мјесту усиса може се спријечити унос честица загађења из вањског окружења у унутрашњи простор. Кориснику се пружа могућност да
живи у центру града, а да удише свјеж ваздух, без додатних трошкова.

Бука је данас један од најозбиљнијих проблема савременог човјека, било
да долази с вана или изнутра. Стручној јавности су познате њене посљедице и
утицај на живот људи. Звучну изолацију пасивна кућа може осигурати скромним улагањима, тј. осигурати ткв. "комфорт" класу или вишу, зависно од локације на којој се гради, а коју захтијева стандард ЕН 12354. Желимо ли да
мирно живимо и радимо, те да то омогућимо и другима, примјена "комфорт"
стандарда звучне заштите је потреба која суштински унапређује квалитет
живота. Мир и тишина "комфорт" класе осигуран је додатном звучном изолацијом. Стварајући услове за здрав и угодан живот у затвореном простору, можемо у миру и тишини обављати неопходне активности за себе, али омогућити то и другима.
Фактори локације значајно утичу на енергетски баланс пасивне зграде.
Код планирања нове зграде важно је у фази идејног рјешења анализирати
факторе енергетске ефикасности, као нпр:
- сагледати локацију, оријентацију и облик куће;
- искористити топлинске добитке од сунца и заштитити се од претјераног
осунчања;
- топлотно изоловати омотач зграде, избјећи термичке мостове, расхлађивање и засјењења;
- користити енергетски ефикасан систем контролисане вентилације и припрему топле воде, комбинујући га са обновљивим изворима енергије (доступним на локацији).
У хладним зимским мјесецима значајно је да кућа не буде засјењена (околним планинама, другим зградама, дрвећем из окружења или на други начин),
јер то ограничава максималне соларне добитке. Градимо ли пасивну кућу на
локацији изложеној вјетру, морамо рачунати на значајнији губитак топлоте и
већа улагања у вјетроотпорност омотача. Потребно је сагледати засјењење
прозора окренутих истоку, западу и југу у току љетних дана. Планирање мора
бити промишљено и детаљно, уз пуно уважавање фактора локације и инсолације, концентрисано на коришћење синергетских ефеката које нуди локација
и поднебље.
Компактан облик куће има повољан утицај на енергетски баланс. Коефицијент волумена у односу на површину (V/P) код пасивне куће требао би бити
између 1 и 4, а однос површине према запремини (P/V) требао би бити 1–0,2.
Омотач зграде и њен унутрашњи простор требају бити усклађени (да би се постигла минимална површина омотача простора који се грије, чиме се смањују
трошкови градње, али и губитак топлоте). Највеће примједбе до сада су се од275

носиле на обликовање пасивне куће; често су је поредили са кутијом шибица.
Савремена пасивна кућа данас, својим архитектонским обликовањем не одступа од кућа грађених на конвенционалан начин. Компактан волумен, резултат физике зграде, не мора бити типичан за све куће. Бројни архитектонски конкурси и реализације потврђују чињеницу да су оргиналне идеје и успјешна обликовања постигнути управо тамо гдје су ограничења стандарда
пасивне куће схваћена као инспиративни потенцијал. Развој технологије и
савремених материјала омогућује да пасивне куће, по дизајну, не заостају за
другим савременим рјешењима.
Пасивна градња преузима примат у ЕУ, јер је еколошки прихватљива и
економски одржива. Значајно је да је пасивна градња стимулисана од стране
фондова ЕУ. То је добар импут како да се код нас створе законски предуслови
за подстицај и промоцију еколошки одрживе градње у РС и БиХ, ако желимо
стимулисати прогрес и постићи стандард ЕУ.9
Препоруке и смјернице
Права природа, вредност и цена човековог живота на земљи одређује се, у основи, његовим
географским положајем, то значи његовим односом према сунцу и односом сунца према њему.
(Иво Андрић, Знакови поред пута)

Уз указивање на потребу замјене садашњег приступа у градитељству новим – савременијим, у свим фазама изградње мора се уважити енергетска
компонента и одрживост. Пасивна градња нуди здраве и комфорне услове
живота, повећан вијек грађевине, уз побољшање свих битних параметара.10
Енергетска ефикасност се може израчунати Пројектним пакетом пасивне
куће (Passive House Planning Package 2007 - PHPP 2007).11 (5) Улагање у повећану енергетску ефикасност исправан је приступ и могући пут савременог
градитељства, уз активну примјену природних материјала, заштиту и очување природног и културног насљеђа.
Завршна ријеч
Желимо ли очувати природно и културно насљеђе у условима глобалних
промјена, избјећи ризик екстремног техничко-технолошког утицаја са видљивим посљедицама, размислите да градите и реконструишете на принципима
пасивне куће, обједињујући теоријска и практично стечена искустава. Користите обновљиву енергију и осјетите благодети које нуди пасивна градња. Успоставите мултидисциплинаран приступ у конзервацији, заштити и очувању насљеђа уз висок степен одговорности активног промовисања насљеђа. Ако
сте спремни искорачити у будућност већ данас, не чекати да то буде законска
обавеза, ми смо ту, да ваше жеље заједно рјешавамо партнерски и пријатељсПасивна зграда је у ствари ефикасна и практична примјена Кјото протокола. Министарство
привреде и енергетике у Влади РС треба у складу са европским праксама створити законски
оквир и формирати фонд за стимулацију овог типа градње, јер користи енергију сунца, смањује
потрошњу конвенционалне енергије десет пута и значајно умањује емисију CО2 у атмосферу.
10 Зграда не губи на тржишној вриједности првих 40 година. Нема потребе за значајнијим интервенцијама, што је код конвенционалних облика градње неопходно сваких 15-20 година.
11 Захваљујући љубазности prof. dr Wolfgang Feist i Passivhaus Institutu iz Darmstadtа од ове године и наша школа градитељства је активни корисник овог пакета услуга, а захваљујући Isover Company и Зденки Дебартоли лично, студенти АГФ ће учествовати на Arhitectural Contest
2009/International Event and Awarding of the Prices.
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ки. Практична примјена принципа "пасивне куће" је потреба и императив градитељства и очувања природног и културног насљеђа у условима глобалних
промјена. На овај начин наша школа даје активан допринос у образовању савременог градитеља, осигурава извјеснију будућност територије Републике Српске и БиХ.12

Дио атмосфере и расправе на тему изградње факултета на принципима пасивне зграде са Tri Alpe Adria/International Symposium for energy/efficient architecture on Weissensee Lake (30 to 31 May
2008). Значајно је тое што су prof. dr Wolfgang Feist, Martin Weiß, Michael Tribus, Gerhard Zweier,
Günter Lang, Reinhard Weiss и други учесници симпозијума, дали безрезервну подршку Пројекту
факултета и исказали спремност активног учешћа с циљем брже и успјешније реализације.

Посебну захвалност за подршку у истраживањима дугујем проф. др Wolfgangu Feistu и Harаldu Heuwiеseru.
Литература
1. Види више, Зборник радова са савјетовања на тему, Energy-efficient old building
2.
3.
4.

5.
6.

rehabilitation-solutions, lesons learned, trends, Tri Alpe Adria/International Symposium for energy-efficient architecture on Weissensee Lake (30 to 31 May 2008)
Види више, Књига, Isover Multi-Konfort-Haus, Behaglich wohnen-Resssourcen schonen.
Darauft baut die Zukunft: das ISOVER Multi-Konfort-Haus.Passive House Planning, 2007
Види више, Миленко Станковић: "Просторно-територијално одржив развој и
ЛЕАП," Издавач Књижевна задруга Републике Српске, штампа ГрафоМарк-Лакташи, Бањалука 2004, ISBN 99938-33-19-3 (стр. 1–164)
Види више, Мила Пуcар, Биоклиматска архитектура – застакљени простори и
пасивни соларни системи, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, 2006. и Миленко Станковић, Искуство градитеља, Хармонија и конфликти
у простору, Издавач Архитектонски факултет, штампа ГрафоМарк Лакташи,
Бањалука 2007, ISBN 978-99938-616-7-6 (стр. 1-302)
Package 2007 – PHPP 2007, Requirements for Quality Approved Passive Houses, Pasisiv Haus Institut Dr. Wolfgang Feist, Darmstadt, juli 2008.
Види више, Татјана Најдхарт, Дрво – еколошки прихватљив материјал човјекове средине, са акцентом на стамбену архитектуру, Докторска дисертација,
Архитектонско-грађевински факултет, Бањалука, 2007.

Извори на вебу: www. igpassivhaus.at, www.sto.at, www.greenbuilder.com, www.austriasolar.at, www.daviddarling.
info/encyclopedia,www.solution.at/meine-solaranlage, www.linz.at/solarcity, www.eurosolar.at, www.buildinggreen.com,
www.arch.mcgill.ca, www.austriasolar.at, www.arch.mcgill.ca, www.geocities.com, www.aiatopten.org, www.flemmingskude.dk. www.msa.ac.uk, www.solarserver.de, www.expeditio.org.
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У библиотеци Архитектонско-грађевинског факултета у Бањој Луци налази се значајан број идејних пројеката-дипломских радова у којима је уграђен принцип пасивне градње, али и значајан
број студентских истраживања (семинарских радова) на ову тему, који Вам стоје на располагању.
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