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■ Dnes vieme riadiť celý dom či budo-
vu cez mobil alebo počítač. Vieme si
cez počítač na diaľku naprogramo-
vať kúrenie, chladenie, osvetlenie,
zapnutie práčky atď. Cez mobil či
počítač vieme ovládať celý rad ďal-
ších činností, súvisiacich s prevádz-
kou domu či kancelárie... Dá sa ešte
vývoj inteligentných technológií
posunúť ďalej? Kam podľa vás sme-
ruje ďalší vývoj v oblasti fungovania
inteligentných budov? 
Inteligentné budovy sa budú vyvíjať

podobne ako môžeme sledovať vývoj
rôznych zariadení či systémov. Nová
generácia inteligentných budov bude
predstavovať komplexné systémy so
zabudovanou inteligenciou. Inteligent-
né budovy sa stanú bežnou normou
a štandardom, ktorý bude nevyhnutný.
Každá budova bude musieť byť inteli-
gentnou resp. sa bude na inteligentnú
musieť prerobiť. Vývoj smeruje k tomu,
že zatiaľ čo dnes môžete tieto budovy
ovládať či programovať na diaľku,
inteligencia bude zabudovanou zlož-
kou budovy a bude do určitej miery
sama budovu riadiť, a to na jednej stra-
ne podľa pôvodného projektu a účelu
budovy a na druhej strane podľa infor-
mácií, ktoré bude získavať z vonkajšie-
ho prostredia prostredníctvom sietí.

Budova teda bude mať svoje inteli-
gentné riadiace centrum tzn. akúsi
podobu mysle budovy a bude napo-
jená na siete či už lokálne alebo glo-
bálneho dosahu. Zabudovanie inteli-
gencie do projektu budovy a rovnako
inteligentné centrum riadenia budovy
budú povinné už pri príprave projektu
budovy. 

■ Nemôže nastať zvrat tohto vývoja?
Napríklad, že ľudia budú mať už
techniky a inteligentných techno-
lógií plné zuby a radšej budú pre-
ferovať návrat k prírode, k prí-
rodným materiálom a k jedno-
duchosti? 
Človek sa samozrejme technológie

nezbaví, ale jej vývoj smeruje k napo-
dobovaniu prírody. Teda technológia
resp. inteligentná technológia sa stanú
nevyhnutnou súčasťou jeho života rov-
nako ako návrat k prírode. Jedno
druhé nevylučuje, ale predpokladá sa
vzájomné dopĺňanie. Vývoj v oblasti
budov bude sledovať viaceré trendy.
Hlavnými bude (1) zvyšovanie produk-
tivity a efektívnosť využívaných zdrojov
a energií známe ako Faktor X teda 
X-násobné zvýšenie produktivity
a efektívnosti využívaných zdrojov
a energií, (2) rast inteligencie systému

a sieťovanie, pričom inteligencia bude
nevyhnutnou súčasťou každého systé-
mu spojeného s budovou resp. komple-
xom budov a rovnako aj napojenie na
siete, (3) dizajn napodobujúci prírodu,
pričom budova bude viac napodobo-
vať prírodné systémy resp. bude sa
inšpirovať prírodnými systémami.
Budovy budú musieť spĺňať štandardy
spojené s dosahovaním vyššej produk-
tivity a efektívnosti využívania zdrojov
a energií. Faktor X sa bude postupne
zvyšovať spolu s nástupom novej gene-
rácie technológií. Koncepcia Faktoru X
je rozpracovaná v knihách Faktor 4
a Faktor 5, ktorých spoluautorom je
nemecký environmentalista a súčasný
spoluprezident Rímskeho klubu Ernst
Ulrich von Weizsäcker. Možnosti rastu
inteligencie budov sú spojené s novou
generáciou technológií nazývaných aj
ako konvergujúce alebo transhumánne
technológie. Budova sa prostredníc-
tvom týchto technológií stane integro-
vanou súčasťou vyššieho systému,
s ktorým bude prepojená prostredníc-
tvom sietí. Zabudovaná inteligencia
bude fungovať relatívne samostatne
bez potreby stáleho riadenia zo strany
človeka. Významnou charakteristikou
budov bude používanie dizajnu napo-
dobujúceho prírodu ako to vidíme

Pred asi 40 rokmi boli v USA a Japonsku postavené prvé tzv. inteligentné budovy. Odvtedy
odborníci urobili veľký pokrok vo vývoji inovatívnych technológií a ich využití na riadenie
a fungovanie budov. Vieme my dnes predpovedať ako bude tento vývoj pokračovať?
Aké inovácie v oblasti technológií riadenia inteligentných budov prinesie najbližšia ale aj
vzdialenejšia budúcnosť? Odpovede na tieto otázky sme hľadali u futurológa Ing. Ivana
Klinca z Ekonomického ústavu SAV. 
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v koncepcii Modrej ekonomiky belgic-
kého podnikateľa Guntera Pauliho.
Modrá ekonomika je založená na napo-
dobovaní prírody a cyklení a kaskádo-
vaní jednotlivých procesov prostred-
níctvom vybraných 100 inovácií napo-
dobujúcich prírodu. Príkladom jej apli-
kácie je obchodné centrum v Harare
v Zimbabwe, ktoré napodobuje stavby
termitov a má iba jednu desatinu spo-
treby energie ako pri štandardnej
architektúry. Navyše teplota vo vnútri
budovy je stála bez ohľadu na zmeny
teploty v okolí. Rovnako ako v stavbách
termitov. 

■ V súčasnosti takmer všetky inová-
cie v oblasti architektúry a staveb-
níctva smerujú do šetrenia energií
s cieľom ochrany životného prostre-
dia. Od roku 2020 sa majú všetky
budovy stavať v takmer pasívnom
štandarde, majú sa výraznejšie vyu-
žívať obnoviteľné zdroje energií
v architektúre, atď. Čo bude podľa
vás najvýraznejšie ovplyvňovať
oblasť architektúry o ďalších 50 –
60 rokov? 
Architektúra sa rovnako ako celá spo-

ločnosť bude musieť vysporiadať s pre-
chodom od industriálneho modelu eko-
nomiky k udržateľnému modelu ekono-
miky. Šetrenie energií a ochrana život-
ného prostredia je súčasťou tohto ekono-
mického modelu. Táto zmena základ-
ných ekonomických modelov bude spo-
jená takisto s prechodom k syntropic-
kým ekonomickým systémom, ktoré
budú orientované smerom do budúcnos-
ti. Významnou charakteristikou takýchto
systémov je kľúčová úloha dizajnu. Jed-
ným z priekopníkov syntropického mys-
lenia je americký vizionár R. Buckmin-
ster Fuller, ktorý výrazne predbehol
dobu. Dá sa teda predpokladať návrat
ku koncepciám R. Buckminstera Fulle-
ra, a to nielen pri riešení globálnych
problémov, ale aj v oblasti architektúry.

Nepochybne je priekopníckym dielom
jeho kniha Operačný manuál pre koz-
mickú loď Zem, ktorej obsah dáva veľa
odpovedí a ponúka riešenia pre súčas-
nú dobu. Inšpiratívne sú aj dokumenty
World Design Science Decade 
(Svetové desaťročie vedy dizajnu), 
v ktorých je možno takisto hľadať rieše-
nia pre súčasnú dobu. Nastávajúca civi-
lizačná zmena bude spojená s postup-
nou decentralizáciou veľkých aglomerá-
cií, zmenšovaním miest ako aj s koncom
tzv. gigantizmu v architektúre. Stavanie
superobrovských budov je spojené
s predkrízovým obdobím ekonomiky. 

Po skončení krízy budú opäť prevládať
prirodzené rozmery ekonomiky. Archi-
tektúra v období budúcich 50 až 60 ro-
kov bude viac napodobovať prírodu,
bude integrovať inteligentné systémy
a alternatívne energetické zdroje a veľ-
ké stavby sa budú viac sťahovať pod
zem. Počíta sa s využívaním technológie
3D printing, pričom pred pár dňami sa
objavila správa o projekte postavenia
stálej základne na Mesiaci využitím tejto
technológie. Obdobie druhej polovice
21. storočia ráta s výstavbou stálych
základní na Marse či Mesiaci alebo 
na obežnej dráhe. Takéto konštrukcie
budú musieť mať komplexný charakter
a zabezpečiť všetky náležitosti potrebné
k stálemu pobytu človeka a k vytvoreniu
prostredia podobného tomu na Zemi. 

■ Ako bude vyzerať podľa vás rodinný
dom budúcnosti a čím najmä sa
bude odlišovať od súčasných rodin-
ných domov? 
Rodinný dom budúcnosti sa bude

dizajnom viac podobať architektúre
takýchto domov z minulosti. Počíta sa
s opustením súčasnej podoby architek-
túry domov a budov v prospech obnove-
nia viacerých charakteristík miestnej
ľudovej architektúry, ktorá zohľadňovala
prírodné danosti konkrétneho regiónu.

Odlišovať sa bude najmä zabudovaním
inteligentných systémov, samostatným
spôsobom fungovania, napojením na
siete a využívaní alternatívnych druhov
energií. Dom sa má stať viac prostre-
dím pre život, kde bude možné aj pra-
covať a relaxovať zároveň a menej
budovou na prenocovanie. 

■ Akým smerom sa budú podľa vás
vyvíjať v budúcnosti nové technoló-
gie pre odvetvie stavebníctva? 
Nové technológie pre stavebníctvo

budú postavené na základe transhumán-
nych technológií tzn. technológií rozši-

rujúcich kapacity človeka. Príkladom sú
dnes mobily, tablety a iné zariadenia,
umožňujúce človeku byť non-stop pripo-
jený na sieť resp. siete. Tieto technoló-
gie budú stále viac konvergovať do jed-
ného zariadenia. Rovnako v prípade
vybavenia domov dnešné množstvo
technológií a zariadení bude konvergo-
vať a spájať sa do menšieho počtu. Počí-
ta sa s bežným využitím robotov pri
správe a obsluhe domov, s využitím
technológie 3D printing pri ich výstavbe
a vo vzdialenejšej budúcnosti s využitím
nanotechnológií, manipulujúcich s hmo-
tou na úrovni molekúl, čo výrazne
ovplyvní výstavbu i architektúru. V prí-
pade realizácie prechodu na vodíkovú
ekonomiku budú domy a obydlia i ich
zariadenia poháňané vodíkovými palivo-
vými článkami, ktoré budú poháňať ako
automobily tak aj domácnosť a budú pri-
pojené na sieť podobného charakteru
aký má dnes internet. Expanzia človeka
do vesmíru a budovanie obydlí vo ves-
míre budú nepochybne spojené s využi-
tím technológií, ktoré sú dnes vyvíjane
v špičkových civilných či vojenských
laboratóriách. 
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