
Koncept renovace 
pro zdravé 
a cenově dostupné 
bydlení
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Domy z projektu Model Home 2020 realizované v letech 2009–11

Jak na renovace

Nastal čas hledat nové a inovativní cesty v oblasti renovací star-
ších budov. Polovina současných obytných budov v Evropě byla 
postavena v letech 1945 až 1980 a průměrné stáří budov neu-
stále roste. Tento trend potvrzují i data Eurostatu, podle nichž 
v 28 člen ských státech EU klesl od roku 2008 výkon stavebnictví 
o 30 %. Bude-li tento trend pokračovat, tak v roce 2050 bude 
90 % stávajících obytných nemovitostí stále v užívání.

Nízká energetická náročnost ve spojení s komfortem 
Společnost VELUX se od konce 90. let zabývá zkoumáním toho, 
jak lze dosáhnout optimální energetické účinnosti ve spojení s po-
hodlným bydlením a minimálními dopady na životní prostředí.
V rámci tohoto našeho úsilí jsme na různých místech Evropy 
a Severní Ameriky vybudovali 25 předváděcích budov včetně 
šesti modelových obytných domů, které byly vybudovány v sou-

ladu se třemi zásadami aktivních domů (více čtěte na stránce 10): 

• Pohodlí: budova by měla poskytovat podmínky, které podpo-
rují zdraví a zajišťují pohodlí svým obyvatelům

• Energie: budova dosahuje vysoké míry energetické účinnosti
• Životní prostředí: budova má minimální dopad na životní 

prostředí 

Domy v projektu Model Home 2020 byly sledovány během použí-
vání; autoři výzkumu při nich sledovali rodiny s ohledem na hos-
podaření s energií, vnitřní prostředí a celkovou kvalitu bydlení. 
Závěr zní, že je možné splnit předpokládané požadavky legisla-
tivy, která bude platit v roce 2020, aniž by to mělo negativní vliv 
na udržitelnost bydlení. Již nyní k tomu máme dostupné techno-
logie a výrobky.

Až 90 % našeho času trávíme
v budovách – žijeme zde,

pracujeme, učíme se
a také si zde hrajeme.

90 %
10 %
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Dům je nádherně prosvětlený, 
takže přes den nemusíme vůbec 
používat elektrické osvětlení.

Kristensenovi, Dánsko

Během uplynulých dvou let nebyl 
nikdo z nás nemocný. Přitom 
normálně je každý aspoň jednou 
za rok nemocný.

Oldendorfovi, Německo

Díky strategicky rozmístěným 
proskleným plochám jsme 
si přivedli zahradu až do domu.

Dorfstetterovi, Rakousko

Rodiny, 
které se zúčastnily testu

Přihlásila se řada rodin, které souhlasily s tím, že budou celý rok žít 
v předváděcí budově Aktivního domu, přičemž budou zazname-
návat nejen svoji spotřebu energie a další parametry bydlení, ale 
také své osobní zkušenosti. Díky této dokumentaci jsme získali 
užitečné informace ohledně pohodlí, energie a životního prostředí 
a také nám pomůže porozumět tomu, jak může denní světlo a čer-
stvý vzduch přispět ke vzniku zdravého a pohodlného prostředí 
v bytě. Výchozím bodem pro koncept RenovActive jsou právě 
závěry získané z projektu Model Home 2020.
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Koncept RenovActive

Dům, který bude dobře měřitelný, cenově dostupný 
a reprodukovatelný – taková byla hlavní kritéria 
stanovená pro projekt RenovActive v belgickém 
Anderlechtu. Cílem tohoto renovačního projektu 
bylo otestovat zásady sociálního bydlení a rodinných 
domů, které jsou nízkonákladové, pohodlné a mají 
vysokou energetickou účinnost.

Hlavním cílem projektu RenovActive bylo prokázat 
finanční realizovatelnost renovace Aktivního domu 
v systémech sociálního bydlení v celé Evropě. Od-
hadované náklady na renovaci spojené s projektem 
RenovActive splnily přísné rozpočtové požadavky soci-
álního bydlení v Bruselu a požadavky stanovené nor-
mou na energetickou účinnost budov (EPB).

Díky rozdělení konceptu na sedm oblastí bylo možné 
dokonale sladit finanční plán projektu s různými poža-
davky bytové společnosti (investora). 

Cenová dostupnost je založená na prokázané kvalitě 
každého prvku a také na schopnosti reprodukovat ře-
šení tak, aby bylo možné realizovat úspory z rozsahu.

Renovace
Aktivní dům | Cenově dostupný | Reprodukovatelný

4 RENOVACTIVE



VELUX

Brusel, Belgie
2016

Od prototypu ke stereotypu

Po dokončení prvního projektu RenovActive 
v květnu 2016 bude na stejných principech 
renovováno 86 domů ve čtvrti Bon Air.

Další informace naleznete na stránce 26.
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Sedm kroků k cenově 
dostupné renovaci

Koncept RenovActive vychází z principů Aktivního domu 
a sedmi nejvhodnějších a nákladově nejefektivnějších řešení 
pro renovaci. Každá část se skládá ze stavebního prvku, který 
byl vytvořen proto, aby stávajícím budovám poskytnul mož-
nost vykazovat stejné parametry jako nově postavené domy. 
V závislosti na stávajícím řešení budovy a rozpočtu renovace 
mohou být realizovány různé prvky tak, aby se podařilo zvý-
šit přísun denního světla, zlepšit větrání, posílit obvodovou 
schránku a zvětšit obytný prostor prostřednictvím zhuštění 
nebo rozšíření. Koncept je modulární, a proto jej lze přizpůso-
bit typologii každého domu.

4

Půdní vestavba

1

Zvětšení vnitřního prostoru
Využití potenciálu horního podlaží; první prvek hledá nevyu-
žité prostory a mění je na obytnou plochu vysoké kvality. 
Při přestavbě podkroví se při vytváření obytného prostoru 
věnuje velká pozornost dennímu světlu; vzniká zde více pro-
storu s velkým množstvím přirozeného světla, lepším vět-
ráním a regulací tepla.

Dynamická ochrana 
proti slunci Systém hybridního větrání

Třetí plášť 
Dynamický plášť hraje důležitou roli při zajištění pohodlí 
uvnitř bytu; zajišťuje příjemnou teplotu ve dne i v noci a také 
během všech ročních období, zejména při průměrném počasí. 
Dynamické externí stínění, např. prostřednictvím rolet, snižuje 
během letních měsíců vyhřívání bytu sluncem.

Hybridní větrání
Hybridní větrací systém kombinuje mechanické a přírozené 
větrání pomocí automatizovaných oken a vytápění. V létě 
se využívají okna a schodišťová šachta pro zajištění přiroze-
ného chlazení budovy i učinnou vyměnu vzduchu, např. pro-
střednictvím komínového efektu. V zimě mechanická ventilace 
pomáhá udržet dobrou kvalitu vzduchu v bytě a snižuje riziko 
průvanu.
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VELUX

Schodišťová šachta 
zajišťující denní 
osvětlení a větrání

Koncept větrání
Otevřená schodišťová šachta zajišťuje kvalitnější distribuci 
denního světla a účinné větrání s použitím komínového efektu. 
Denní světlo je rozváděno do všech podlaží včetně centrálních 
místností domu. Komínový efekt navíc pomáhá odvádět vlhký 
odpadní vzduch střešními okny v horní části schodiště, při-
čemž otevřenými dveřmi a okny proudí do bytu čistý vzduch.

6
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Větší plocha oken

Řešení denního světla 
Velká fasádní i střešní okna zvětšují množství a zejména 
kvalitu denního světla. Vyrovnané rozložení oken zajišťuje pří-
jemné a světlé vnitřní prostředí s velkým množstvím vzduchu 
v každé místnosti a v každém patře.

2

Lepší energetická efektivita Zvětšení budovy

Obálka
Koncept zahrnuje zlepšení parametrů obálky domu a moderní 
systém vytápění, optimalizuje energetické parametry i tepel-
ný komfort bytu. Zateplení fasády i střechy domu a výměnu 
otvorových výplní. Systém vytápění je kombinací podlahového 
vytápění v přízemí a moderních radiátorů v horních podlažích.

Nový obytný prostor
Díky přístavbě došlo ke zvětšení bytů o cennou podlahovou 
plochu, kterou mohou využívat jeho obyvatelé. Zvětšení je 
omezeno velikostí pozemku a okolního terénu.
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RenovActive jako průkopník

Studie ukazují, že přibližně 80 milionů 
Evropanů žije ve vlhkých a nezdravých 
budovách, což má špatný vliv na zdraví 
a celkové blaho jejich obyvatel. Vysoká 
vlhkost, nedostatečná izolace a místnosti 
s nedostatkem denního světla – tyto 
všechny faktory, jak známo, zvyšují riziko 
alergií, způsobují nemoci a vedou k duševní 
nepohodě. Jelikož tyto důsledky mohou 
být dost závažné, nabývá úsilí vedoucí ke 
zvýšení kvality evropských budov na důle-
žitosti. Například, kvalitní vnitřní prostředí 
s nižší vlhkostí a lepším větráním snižuje 
riziko astmatu o 50 %. Dobré denní osvět-
lení rovněž zlepšuje duševní pohodu oby-

vatel, optimalizuje jejich spánek, a zlepšuje 
jejich pracovní a studijní výsledky.

Příklad hodný následování
Společnost VELUX se ve spolupráci s Le 
Foyer Anderlechtois, belgickou společností 
zaštiťující sociální bydlení, rozhodla pustit 
do přeměny staré, rozpadající se budovy 
na moderní dům fungující na principech 
aktivního domu. Jednalo se o dvojdomek, 
původně postavený ve 20. letech 20. sto-
letí, který se nachází na předměstí 
Bruselu, ve čtvrti Bon Air v Anderlechtu.
Účelem tohoto projektu bylo vytvořit rep-
likovatelný koncept; komplexní příklad 

RenovActive, který v plné míře využívá 
všech sedm principů pro vytvoření většího 
a zdravějšího domu pro všechny nájem-
níky. Po dokončení projektu se dům stal 
šablonou pro 86 obdobných renovačních 
projektů v této čtvrti.
Účelem opakovaného použití tohoto kon-
ceptu je dosáhnout zlepšení zdraví a zlep-
šení života nájemníků. Z pohledu společ-
nosti sociálního bydlení měl projekt rovněž 
otestovat, jestli je tento projekt realizova-
telný a replikovatelný i v rámci omezeného 
rozpočtu.

80 milionů
Evropanů žije ve vlhkých

a nezdravých domech.

Renovace + Aktivní dům 
= RenovActive!
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Vývoj domů budoucnosti 
není žádné sci-fi. Pracujeme 
na tom již dnes.

bude 9 z 10 stávajících
budov v Evropě
stále v provozu.

V r. 2050

Testování
nákladové únosnosti
Klíčovým momentem, který má společnosti 
v celé Evropě přimět, aby se do realizace 
těchto projektů pustily, je jejich nákladová 
únosnost.

Dům RenovActive v Belgii nepřesahuje 
náklady na běžné renovace domů – v tomto 
případě se jedná o průměr 30–50 renovova-
ných domů – právě tak byl definován roz-
počtový rámec asociace sociálního bydlení.

Koncept RenovActive se pohybuje pod roz-
počtovým limitem stanoveným v rámci 
Bruselu na renovace sociálních bytů.

Ceny vycházejí z nabídky belgického 
dodavatele.

Hlavní cíle
Byly stanoveny následující cíle, jejichž splnění 
bylo podmínkou toho, aby bylo možné projekt 
domu RenovActive v Belgii považovat za 
úspěšný. Při realizaci projektu byly všechny 
cíle splněny:

• Vnitřní prostředí: Dům by měl poskytovat 
vysokou míru osvětlení prostřednictvím 
denního světla, ochranu proti přehřátí 
a dobrou kvalitu vzduchu v bytě prostřed-
nictvím přímé regulace aktuální potřeby.

• Cenová dostupnost: Náklady na renovaci 
(včetně veškerého technického zařízení) 
by neměly překročit rozpočet stanovený 
pro Le Foyer Anderlechtois.

• Opakovatelnost: Koncept by měl být zalo-
žen na běžně dostupných technologiích 
a materiálech.

• Energetické parametry: Primární spotře-
ba energie by měla být v souladu s přísnou 
bruselskou legislativou EPB (energetické 
parametry budov).
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RENOVACTIVE

Aktivní dům
Účelem vize Aktivního domu je stanovit dlouhodobé cíle pro 
domy budoucnosti a sjednotit zainteresované strany kolem 
vyrovnaného a holistického přístupu ke konstrukci a parametrům 
budovy. Převedeno do běžné řeči, jde o to dát dohromady 
výzkumné pracovníky, developery, architekty a úřady na projek-
tech, jako je Dům RenovActive, aby měli možnost zhodnotit kon-

cept Aktivního domu, přijít s novými myšlenkami a pomoci 
definovat scénáře nejlepších postupů pro budoucí projekty.

Projekt Aktivního domu je hodnocen na základě energetické spo-
třeby budovy, vnitřního prostředí a dopadu na životní prostředí. 
Další informace, viz: Activehouse.info

1.1 Denní
 světlo

1.2 Tepelný
      komfort

1.3 Kvalita
     vzduchu v bytě

3.1 Ekologické
      zatížení

3.2 Spotřeba
      pitné vody

3.3 Udržitelná
      konstrukce

2.1 Spotřeba
      energie

2.2 Dodávka
      energie

2.3 Primární energ.
      parametry
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Po renovaci

Před renovací

Radar před renovací 
odráží neobývaný dům s netěs-
nícími okny.
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KOMFORT

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ ENERGIE

Zdraví

Vize Aktivního domu byla vytvořena 
proto, aby majitelům domů i nájemníkům 
pomohla vytvořit zdravější a pohodlnější 
životní podmínky s minimálním dopadem 
na životní prostředí.

Účelem vize Aktivního domu je vytvořit 
dlouhodobé cíle pro budoucí domy a spojit 
jednotlivé zainteresované strany kolem 
vyváženého a holistického přístupu ke 
stavebnímu řešení a parametrům budovy. 
Převedeno do běžné řeči, cílem projektu je 
umožnit setkání výzkumných pracovníků, 
developerů, architektů a úřadů na projek-
tech jako je RenovActive House za účelem 
zhodnocení konceptu Aktivního domu, vy-
tvoření nových myšlenek a umožnit defi-
nování nejlepších praktických scénářů 
pro budoucí projekty.

Aktivní dům je hodnocen na základě spo-
třeby energie, klimatických podmínek 
bytu a dopadu na životní prostředí.

Nízké náklady

Finanční dostupnost je charakteristickým 
znakem konceptu RenovActive. Ve vztahu 
k nemovitosti v Bon Air bylo hlavní prio-
ritou navrhnout finančně dostupnou reno-
vaci do aktivního standardu. Opatření 
provedené v konceptu renovace vycházely 
z rozpočtového rámce organizace sociál-
ního bydlení v Bruselu a požadavků stano-
vených na základě energetických para-
metrů budov (EPB). Na základě známých 
nákladů 50 podobných renovací nepře-
kročí náklady na opakování řešení 
RenovActive v případě jiných domů stano-
vený limit rozpočtu sociálního bydlení na 
opakované projekty.

Ačkoliv je projekt plně financován sku-
pinou VELUX Group, výrobci stavebních 
materiálů se s námi podělili o své know-
-how a laskavě nám poskytli materiál. Při 
určování konečných nákladů renovace se 
počítalo se standardními cenami těchto 
materiálů.

Opakovatelnost

Cílem RenovActive je stát se „renovačním 
konceptem”, který může být ve velkém 
měřítku aplikován přímo na stávající 
budovy v celé Evropě. Tento „renovační 
koncept” je sice určen pro dvojdům, ale lze 
jej snadno převést i na řadovou zástavbu 
budovy. Reprodukovatelné prvky lze apli-
kovat na renovace i nově budované pro-
jekty.

Stavební metody a materiály byly pečlivě 
vybrány tak, aby byl tento koncept repro-
dukovatelný v případě co nejvyššího 
počtu domů. Koncept je dále škálovatelný, 
což znamená, že jednotlivé prvky z kon-
ceptu lze vzít a aplikovat nezávisle, napří-
klad u míry a kvality denního osvětlení se 
jedná o dynamické stínění slunce, systém 
hybridní ventilace a půdní vestavbu.

Komfort
Aktivní dům vytváří zdravější a komfort-
nější podmínky pro bydlení s dostatečnou 
dodávkou denního světla a čerstvého 
vzduchu.

Energie
Aktivní dům je energeticky efektivní 
a upřednostňuje obnovitelné zdroje ener-
gie, které jsou součástí budovy nebo je 
tato energie získávána z energetických 
systémů, které se nacházejí v její blízkosti.

Ochrana životního prostředí
Aktivní dům má pozitivní interakce s míst-
ním a globálním prostředím, přičemž se 
zaměřuje na využívání zdrojů a celkový 
ekologický dopad během celého jeho život-
ního cyklu.

Označení Active House (Aktivní dům) je celosvětovou značkou kvality 
pro pohodlné a udržitelné budovy. Informuje o prvcích, které jsou důle-
žité pro život lidí a pro život v jejich domě. Označení Active House může 
být vydáváno budovám, které byly oceněny v souladu se specifikacemi 
Active House a splňují minimální požadavky na pohodlné bydlení, ener-
getickou efektivnost a ochranu životního prostředí.
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Aktivní dům = více svobody 
a vyváženější volby

Rozhovor: Jonas Lindekens, architekt v ONO architectuur

„O projekt jsme měli okamžitě zájem. V té době jsme dokončovali 
práce na projektu pasivního domu a neměli jsme představu, jak 
porovnat datové požadavky na tento projekt s požadavky Aktiv-
ního domu. Poté se z toho rychle stala nezávislá alternativa, 
která nás přiměla k rychlému jednání s ohledem na komfort 
a energii. Podle nás to byl opravdu zajímavý přístup.

Dům se nacházel v zahradní čtvrti na okraji Bruselu, kde je 
k vidění celá řada dalších příkladů opravdu krásné architektury 
zahradních čtvrtí. Tato část města má své kouzlo, ale postrádá 
kvalitní parametry jiných zahradních čtvrtí. Tento konkrétní pro-
jekt nabízel příležitost jak obnovit některé parametry, které se 
v uplynulých desetiletích vytratily – považovali jsme to za příleži-
tost, jak tuto krásnou čtvrť vylepšit. 

Chtěli jsme předělat obytné prostory tak, aby vyhovovaly poža-
davkům moderního bydlení a museli jsme využít podkroví, aby-
chom zvětšili užitnou plochu. Hledali jsme místo, kam bychom 
umístili schodiště, ale nakonec jsme museli vchod do horního 
podlaží umístit doprostřed. Naštěstí to byla nejtmavší část 
domu, takže schodiště v konečném důsledku vlastně pomohlo 
celý dům prosvětlit.

Podle mého názoru je schodiště, které funguje jako světelná 
a větrací šachta, v kombinaci s automatickými okny, poměrně 

unikátní řešení. Tyto jednotlivé prvky působí dohromady a bez 
sebe navzájem by nemohly fungovat. Kdyby tu nebylo schodiště, 
nedokázali bychom maximalizovat denní světlo a tato kombinace 
vytváří hezkou atmosféru se světlem přicházejícím ze dvou 
směrů. To samé platí pro větrání. Okno na horní části schodiště 
by neplnilo svoji větrací funkci, kdyby nebylo pro automatizovaná 
okna na fasádě.

V poslední době se objevují snahy budovat pasivní domy, ale 
často dochází bohužel k tomu, že v důsledku zaměření na dosa-
žení vypočítaných čísel, nebyla celková řešení příliš smysluplná. 
Aktivní domy umožňují lepší rovnováhu mezi více architektonic-
kými cíli. Právě to jsme při realizaci tohoto projektu zjistili – že 
můžeme dosáhnout vynikajících parametrů z hlediska spotřeby 
energie komfortu a kvality života, a to bez přílišných omezení. 
Myslím, že právě touto cestou bychom se měli v budoucnosti 
ubírat.”

Dům RenovActive je dílem architektonické kanceláře 
ONO architectuur z Antverp. Hlavním architektem 
byl Jonas Lindekens, který hrál klíčovou roli při 
vytváření architektonického a technického návrhu 
domu RenovActive, v úzké spolupráci s odborníky 
z Le Foyer Anderlechtois a se společností VELUX 
Group.

Společnost ONO architectuur dokázala porazit 
několik dalších uchazečů a vyhrála soutěž na rekon-
strukci dvojdomku ve čtvrti Bon Air v Anderlechtu. 
V tomto rozhovoru Jonas Lindekens vysvětluje, co 
je přimělo k tomu, že se rozhodli ucházet se o účast 
v projektu, a jak práce s principy Aktivního domu 
přiměla společnost změnit pohled na věc s ohledem 
na kombinaci energetické účinnost s pohodlím.

Aktivní domy umožňují 
nalézat lepší rovnováhu mezi 
různými cíli v architektonic-
kém řešení
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Orientace na zdraví a emise 
vedla ke změně programu

Rozhovor: Bruno Lahousse, 
generální ředitel Le Foyer Anderlechtois

„Jedním z našich hlavních úkolů bylo inovovat přístup. Znali jsme 
projekty, kde se tyto věci běžně analyzují z technického a admini-
strativního hlediska. Tentokrát jsme však museli zhodnotit dopad 
na životní prostředí a to bylo pro nás nové.

Jedním z našich závazků jakožto společnosti pro sociální bydlení 
je splnění cílů v sociální oblasti, které jsou definovány prostřed-
nictvím klíčových výkonových indikátorů. Jeden z těchto indiká-
torů zavazuje naši společnost k tomu, aby brala v úvahu náklady 
na bydlení, což je v tomto případě nájemné a náklady na vytápění. 
Dále jsme se zavázali, že nalezneme řešení, která pomohou snížit 
emise CO2 v našich čtvrtích. Inspirovali jsme se přístupem inicia-
tivy modelových domů VELUX s ohledem na spotřebu energie 
a souhlasili jsme s tím, že musíme udělat něco pro snížení 
emisí CO2.

Před několika lety jsme se začali zaměřovat na kvalitu vzduchu 
a kvalitu vody v našich domech. Tyto otázky musíme i nadále 
řešit kvůli vlhkosti ve vnitřních prostorách. Do základů domů pro-
niká podzemní voda a činností člověka zde dochází ke kondenzaci, 
v jejímž důsledku nejsou domy zdravé. Řadu let jsme hledali odsá-
vací systémy, které by tyto problémy vyřešily, ale nyní doufáme, 
že se nám podařilo nalézt vhodné řešení.

Usilovali jsme o vytvoření zdravých bytů pro naše nájemníky. 
Všechny tyto domy však byly postaveny ve 20. letech 20. století, 
kdy technické znalosti nebyly na příliš vysoké úrovni. Hladina 
podzemní vody v Bruselu je poměrně vysoká, takže vlhkost je 
známým problémem. Díky řešením zaměřeným na lepší přírodní 
a hybridní větrání v rámci projektu RenovActive House jsme se 
ocitli velmi blízko vyřešení tohoto problému.

Velmi důležitá byla také opakovatelnost. Celkem máme 225 
domů, které jsou si podobné a nyní se otvírají veřejnosti. Již jsme 
přidělili prostředky na renovaci 86 těchto domů, která by měla 
být hotova do konce 2018.

S projektem RenovActive doufáme, že se nám podaří přesvědčit 
zainteresované strany, že tyto nové postupy jsou správnou 
cestou. Úřady, které mají na starosti stavební povolení u těchto 
domů, by měly změnit své požadavky a zaměřit se více na kvalitu 
lidského života. Příliš často věnují pozornost pouze administra-
tivním a architektonickým aspektům a skutečné životní pod-
mínky pak zůstávají trochu stranou.”

V roce 2013 se společnost VELUX Group a společ-
nost pro sociální bydlení Le Foyer Anderlechtois 
rozhodly vytvořit společný podnik zaměřený na 
renovaci domů v souladu s principy Aktivního domu. 
Samotná renovace byla zahájena v roce 2015 
a dokončena byla v květnu 2016.

Generální ředitel, Bruno Lahousse, dohlížel nad 
realizací projektu a snažil se sladit vizi RenovActive 
s klíčovými výkonovými indikátory společnosti. 
V tomto rozhovoru Bruno Lahousse vysvětluje, 
jak došlo k tomu, že orientace na ochranu zdraví 
jakožto hlavní parametr výstavby, začala měnit celý 
program komunity sociálního bydlení.

Naším cílem je zajistit naším 
nájemníkům zdravé bydlení.
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Flexibilní koncept, který zajišťuje 
finančně dostupnou renovaci 
vnitřního prostředí

RENOVACTIVE



Před

Po

RenovActive House obsahuje všechny 
hlavní opakovatelné kroky, které před-
stavují koncept RenovActive. Všechny 
kroky jsou realizované jako samo-
statné jednotky výrobků a řešení 
a optimalizují základní parametry 
domu s ohledem na spotřebu energie, 
pohodlí a prostředí bytů – což jsou tři 
základní pilíře konceptu Aktivního 
domu. Tato flexibilita a základní měři-
telnost umožňuje šít na míru každý 
projekt a přizpůsobit jej příslušnému 
rozpočtu.

Sedm
opakovatelných 
kroků
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Po Před

Půdní vestavba Zvětšená plocha oken

Lepší využití vnitřních prostor
• Přestavbou půdy vznikne 12,5 m2 

kvalitního obytného prostoru. Střešní 
okna zajišťují dostatek denního 
světla i větrání. Půda je spojena 
s bytem pomocí nově postaveného 
schodišťového prostoru.

Hospodaření s denním světlem 
• Díky vyváženému rozložení oken působí 

dům příjemně a světle; v každé míst-
nosti a na každém podlaží je dostatek 
denního světla.
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3 4
Schodišťová šachta 
pro denní světlo a větrání Dynamické stínění

Větrací kanál 
• Otevřená schodišťová šachta zajišťuje 

rozvod denního světla do všech podlaží 
i centrálních místností bytu. 

• Komínový efekt zajišťuje účinné větrání 
otevřenými střešními okny a dveřmi.

Třetí plášť 
• Dynamické vnější stínění omezuje solární 

zisky v létě a pomáhá udržet příjemnou 
teplotu v domě.
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Hybridní větrací systém

Hybridní větrání
• V létě se okna a schodišťová šachta 

používá pro zajištění přirozeného vět-
rání v budově, např. s použitím komíno-
vého efektu pro výměnu vzduchu.

• Mechanické větrání pomáhá udržet 
dobrou kvalitu vzduchu v bytě a snížit 
riziko průvanů.
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Lepší energetická efektivita Zvětšení budovy

Obálka 
• Koncept zahrnuje zlepšení parametrů 

obálky domu a moderní systém vytá-
pění, optimalizuje energetické parame-
try i tepelný komfort bytu. Zateplení 
fasády i střechy domu a výměnu 
otvorových výplní. Systém vytápění 
je kombinací podlahového vytápění 
v přízemí a moderních radiátorů v hor-
ních podlažích.

Nová užitná plocha 
• Nová užitná plocha měří 15 m² 

a vytváří dodatečný obytný prostor 
v přízemí pro pětičlennou rodinu.
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Od jednoho k mnoha – 
dům RenovActive v čele trendu

Až bude dům RenovActive v květnu 2017 předáván svým prvním 
nájemníkům, bude koncept replikován v přilehlé čtvrti Bon Air. 
Poté, co byl v květnu 2016 uveden do provozu první dům, udělila 
vláda povolení k realizaci tohoto konceptu renovace v 86 podob-
ných domech ve vlastnictví Le Foyer Anderlechtois.

Většina těchto domů projde přesně stejnou rekonstrukcí včetně 
výstavby centrálního schodiště s automatickými střešními okny 
nahoře, která lépe zachycují denní světlo, poskytují lepší izolaci 
a inteligentní systém hybridní ventilace kombinující přirozené 
a mechanické větrání.

Indice

Le Foyer Anderlechtois
595 Chaussée de Mons
B-1070 Anderlecht

Département travaux
Foyer Anderlechtois

595 Chaussée de Mons
B-1070 Anderlecht

Maître de l'ouvrage Maître d'oeuvre Projet

Date de di�usionEchelle

Stade

Document

Adresse

Belgie

Bon Air se nachází ve staré zahradní 
čtvrti složené jak z obecních domů, tak 
i z velkého počtu domů v soukromém 
vlastnictví. V Le Foyer Anderlechtois 
stojí 225 domů stejného typu.
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Indice

Le Foyer Anderlechtois
595 Chaussée de Mons
B-1070 Anderlecht

Département travaux
Foyer Anderlechtois

595 Chaussée de Mons
B-1070 Anderlecht

Maître de l'ouvrage Maître d'oeuvre Projet

Date de di�usionEchelle

Stade

Document

Adresse
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VELUX INTEGRA®  
Elektricky ovládaný světlík
Typ: 
CVP 100150 – rozměry: 100 × 150 cm 
+ Ploché sklo – Typ: ISD 2093

VELUX INTEGRA® elektricky ovládaná 
plisovaná roleta pro střešní světlík
Typ:  
FMG 100150 1016 – bílá

Světlovod, pevný tubus
Typ:  
TWR 0K14 – rozměry: průměr 35 cm

Nosič led diodového osvětlení
Typ:  
ZTL 014L

Výrobky a řešení VELUX

Koupelna

Jídelna
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VELUX

2× VELUX INTEGRA® elektricky
ovládané střešní okno (osazeny 
v sestavě)
Typ:  
GGL MK08 207021 – dřevo, bílý nátěr
– rozměry: 78 × 140 cm
– dvojité zasklení

Zapuštění kombi lemování pro sestavy
střešních oken
Typ: 
 EKJ MK08 0001E & EKJ MK08 0003  
– profilovaná střešní krytina

Izolační rám
Typ:
BDX MK08 2000F

Parotěsná zábrana
Typ:  
BBX MK08 0000

2× elektricky ovnádané plisované rolety 
Typ: 
FML MK08 1016

Elektricky ovládalé venkovní markýzy
Typ:  
MML MK08 5060

Střešní okno VELUX
Typ:  
GPL SK10 2066 – dřevo, bílý nátěr
 – rozměry: 114 × 160 cm
 – trojsklo

Zatemňovací elektrické žaluzie
Typ:  
FHC SK10 1045 – bílá, dvojitě plisovaná
vnitřní roleta

Samoregulační větrací zařízení 
se zvýšeným průtokem
Typ: 
ZZZ 214K P (prototyp)

VELUX INTEGRA® elektricky ovládané
střešní okno 
Typ:  
GGL SK10 207021 – dřevo, bílý nátěr
– rozměry: 114 × 160 cm
– dvojsklo

Elektricky ovládané venkovní markýzy
Typ:  
MML SK10 5060

Lemování pro zateplenou 
a zapuštěnou montáž
Typ: 
EDJ SK10 2000 – profilovaná střešní krytina

Parotěsná folie
Typ:  
BBX SK10 0000

Kombinace zatemňující a plisované rolety
Typ:  
DFD SK10 4571 – kombinace modré zcela 
zatemňovací rolety s bílou plisovanou žaluzií, 
která lomí denní světlo

Spojující schodiště

Podkroví jako dětský pokoj
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Společnost Saint-Gobain Glass Solutions dodává okna s dvoj-
sklem (typ SGG CLIMAPLUS XN SWS) a okna s trojsklem (typ 
SGG CLIMATOP XN SWS). Tyto dva typy zasklení kombinují vyni-

kající energetickou účinnost s vysokou úrovní vyzařování světla. 
Typ CLIMATOP také snižuje přímý vstup slunečního světla a brání 
přehřátí během slunečních dní.

Weber nám pomáhá s vytvářením vnější izolace a dodává nám 
omítku na izolaci stávajících cihel (typ omítky Webertherm 
B100 WDVS).

Společnost Somfy nainstalovala motory SUNEA io, který umož-
ňuje bezproblémové dálkové ovládání plátěných a slunečních 
žaluzií.

Kvik je dánská značka navrhující kuchyně, které jsou cenově 
dostupné a přitom velmi kvalitní. Společnost Kvik se domnívá, že 
každý by si měl být schopen vybavit svůj byt špičkovým dánským 
designem. Model kuchyně se jmenuje Senti – kuchyně zcela bez 
madel. Zásuvky i dvířka lze otevírat a zavírat jemným zatlačením. 

Pracovní deska je bílá Kvik Touch – silný a praktický laminát se 
speciálním povrchem, který se snadno čistí a drobné škrábance 
lze snadno opravit. Jedna strana kuchyně je určena jako pracovní 
prostor s velkým podlepeným dřezem a varnou sekcí. Základní 
skříňky dodávané v kuchyni jsou extra hluboké skříňky XXL Kvik.

Partneři – dodavatelé výrobků

Adfors dodává produkty na vyztužení zdí Vertex pro vnější 
a vnitřní omítnuté a vyštukované fasády budovy. Díky řešení 
odolnému proti nárazům zajišťuje výrobek se skelnými vlákny 
ochranu proti trhlinám a delší životnost fasády.

Stávající střešní tašky Koramic Tempête Tiles 44 od společnosti 
Wienerberger na střeše byly zachovány. Konstrukce postavené 
s použitím keramických střešních tašek mohou mít bez problémů 
životnost delší než 150 let.
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Společnost ISOVER dodává izolace pro střechy, podlahy a stěny. 
Izolace se vyrábí z minerálni vaty. Typ Isoconfort 32, ve spojení 
s duplexem Vario KM (parotěsná/ vzduchotěsná fólie z polya-
midu), Vario KB1 (extra široká samolepící páska), Vario double Fit 
a Vario Stos (pružná, extra silná membrána EPDM pro zajištění 
vzduchotěsnosti).

De Kringwinkel je síť second hand obchodů v belgických Flan-
drech. Společnost shromažďuje materiál, který lze znovu použít 
a prodává jej ve 131 místních obchodech, a pomáhá tím snížit 
odpad. Zároveň poskytuje 5 000 pracovních míst nekvalifiko-
vaným pracovníkům. Dům RenovActive byl vybaven nábytkem 
a materiálem od společnosti De Kringwinkel, což zdůrazňuje udr-
žitelný a cenově dostupný charakter projektu RenoActive.

Renson dodává větrací systémy řízené na základě požadavků C+, 
které kombinují průběžné proudění čerstvého vzduchu samore-
gulačním ventilačním potrubím Invisivent® s mechanickým 
odvodem vzduchu prostřednictvím centrálního ventilátoru 
Healthbox®. Obytné prostory mají okenní ventilátory 
Invisivent® se zabudovanou rekuperační jednotkou, zatímco 
dynamické senzory analyzují vzduch, který je odváděn z ložnic 

a ostatních místností s vysokou úrovní vlhkosti. Analýza kontro-
luje CO2 nebo vlhkost a/nebo prchavé organické sloučeniny. Ven-
tilace je zvýšena v místnostech, kde jsou právě přítomní lidé, čímž 
optimalizuje kvalitu vzduchu pro každou zónu.
Kompaktní systém rolet Miniscreen® 100, pomáhá zabránit 
ohřevu prostřednictvím slunečního záření.

Gyproc dodává SoundBlocboards, které mají jádro s vyšší hus-
totou než standardní sádrokarton. Tyto desky jsou určeny pro 
použití v systémech stěn a příček Gyproc, které vyžadují vysokou 
zvukovou izolaci. V kombinaci s profily SoundBloc nabízí systém 
SoundBloc nejvyšší úroveň zvukové izolace. Kromě toho, je 
SoundBloc tenká sádrokartonová deska, která se snadno instaluje.

Společnost Grundfos nainstalovala hlavní čerpadlo RWR Smartflo 
SQE 3-40, které umožňuje sběr, filtrování a opětovné použití deš-
ťové vody.
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VELUX Česká republika, s. r. o.
Centrum služeb zákazníkům:
Telefon: 531 015 511
Telefax: 531 015 512
info.v-cz@velux.com
www.velux.cz

Vzorkovna Praha a Brno:
• Předvádění výrobků
• Konzultační služby
Otevírací doba na www.velux.cz

Sídlo firmy:
Sokolova 1d, 619 00  Brno

Kancelář Praha:
Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4


